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 /د232/222شماره مدرک:

کلیه کاربران خارج از سازمان ملی استاندارد ایران الزم است قبل محسوب شده و  یسازمانبرون از نوع مدرک  دستورالعمل نیا

 از طریق سازمان اطمینان حاصل نمایند این مدرک نسبت به روزآمد بودن آن از مراجعه به



 22از  2صفحه                                /د232/222شماره مدرک  

 دستورالعمل

 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 هدف -1

او و شرکت   یقانون نی/ جانشداریخر نیبه اختالفات ب یدگیروش جهت رس نییدستورالعمل تع نیا نیهدف از تدو

 کننده می باشد.  یبازرس یشرکت ها تیصالح دینامه تائ نییآ 4بر اساس بند خ ماده  یبازرس

 دامنه کاربرد-2

که  یو شرکت بازرس داریخر نیاز قرارداد منعقده ب بررسی اعتراضات و اختالفات ناشی یدستورالعمل برا نیا

او  یقانون نیجانش ایو  داریخر یصالحیت آن برای بازرسی کاالهای صادراتی و وارداتی تائید شده است واز سو

 گردد ، کاربرد دارد. یطرح م

 اجرا تیمسئول   -3

اجرای این  تیمسئول یو واردات یراتصاد یکاالها تیفیک یابیآن مستقر در دفتر ارز رخانهیو دب ابیارز أتیه

استاندارد  یسازمان مل تیفیک یابیآن بر عهده معاونت ارز یدستورالعمل را بر عهده دارند و نظارت بر حسن اجرا

 باشد. یم

 ربطیو مقررات ذ نیقوان  -9

 ای بعدی آنو اصالحیه ه1731مصوب  یصنعت قاتیو مقررات مؤسسه استاندارد و تحق نیقانون اصالح قوان   4-1

 –استاندارد  یعالیکاال مصوب شورا یکننده و ضوابط بازرس یبازرس یشرکت ها تیصالح دینامه تائ نیآئ  4-2

 6/11/1731 مورخ

 فیتعار -2

 کننده ، یبازرس یمندرج در دستورالعمل تایید صالحیت و نظارت بر شرکتها فیدستورالعمل عالوه بر تعار نیا در
 ریز فیواژه ها با تعار ای، اصطالحات و  یس یا ی/ آ زویا 2شماره  ی، راهنما  3011شماره  به رانیا یاستاندارد مل

 کاربرد دارند :

 باشد. یم رانیاستاندارد ا یسازمان: منظور سازمان مل  5-1

و  یصادرات یارزش کاالها نییو تع یو بسته بند یفیک ،یکه به منظور کنترل کم یندیبازرسی کاال : فرآ 0-2
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 دستورالعمل

 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 . ردیپذیانجام م دیانطباق آن با مفاد اسناد خر یبررس یو برا یاتوارد

کننده مورد توافق قرار گرفته و  یاو و شرکت بازرس یقانون نیاجانشی داریخر نیکه ب یقرارداد بازرسی : سند 0-7

 شده است.  نییتع نیطرف یها تیو مسئول فیو حدود وظا یآن دامنه بازرس یط

و فروشنده، قرارداد یا  داریخر نیه مدارک مربوط به خرید کاال مانند توافق نامه باسناد خرید :  مجموع 0-4

مدارک مرتبط به نوع پرداخت، پروفرما، مشخصات فنی، نقشه ها و  ریسفارش خرید ، اعتباراسنادی یا سا

 استانداردهای مربوط به کاال و اصالحیه های بعدی آنها می باشد.   

حاکم  طیشرا هیو کل دیو فروشنده در امر خر داریخر نیاست شامل موارد توافق شده بقرارداد خرید : سندی  0-0

مقطع  ،یمحل وزمان انجام بازرس ،ینحوه بازرس ،یفیبسته بندی ، مشخصات ک ت،یبر آن اعم از نوع کاال، کم

 رسد.  یقرارداد م نیطرف یو نحوه پرداخت که به امضا متیو تحول، ق لیتحو

ر محل و زمان بازرسی در اسناد خرید ، محل بازرسی در مبداء حمل و زمان آن بالفاصله قبل از : عدم ذک یادآوری

 تحویل به حمل کننده یا متصدی حمل ) فورواردر( می باشد .

 افتهیگزارش بازرسی : مكتوبی است که از سوی شرکت بازرسی کننده در مورد شرح عملیات بازرسی و  0-6

 آزمون، عكس ، فیلم ، صورتجلسات و غیره ( تهیه و تنظیم می گردد . جیاز قبیل )نتاحاصله با مستندات مربوطه 

کمیت و کیفیت : کمیت ، بررسی مقدار کاال به لحاظ وزن / تعداد وکیفیت ، ویژگیهای کاال بر اساس انطباق  0-3 

 با استاندارد تولید یا مشخصات فنی اعالمی از سوی تولید کننده می باشد . 

کننده  یکه شرکت بازرس ییعبارت است از مجموعه روشها ی: حدود و دامنه بازرس ید و دامنه بازرسحدو 0-3

 طیرا طبق شرا یموضوع قرارداد بازرس اتیخصوص گریو د ی، بسته بند تیفیک ت،یآنها کم یاجرا قیاز طر دیبا

 رد کند.  ای قیتصد دیمندرج در مدارک خر

که طی آن انطباق کاال یا خدمت با ویژگیهایی مندرج در قرارداد بازرسی مورد ارزیابی انطباق : فرآیندی است  5-1

 سنجش قرار می گیرد .

مراجع  ایو  یقانون نیجانش ایشاکی: شخص حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان آنها که در شخصیت خریدار  5-11

 ( / ادعایی را مطرح می نماید . یتینارضا انینفع او شكایت) ب یذ

 یتهایدر ارتباط با فعال ابیارز اتیه رخانهیسازمان به دب ایاست که توسط هر فرد  یتینارضا انی: ب تیشكا 0-11
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 شود. یابراز م رود،یکه انتظار پاسخ از آن م یآن نهاد

خسارت : زیان مستقیمی که دراثر تخلف و یا قصور از شرایط مندرج در قرارداد بازرسی و اسناد خرید  0-12

 ربط می گردد. ینفعان ذ یذ ایمتوجه خریدار و 

 است. یقرارداد بازرس یاجرا ایدر انجام و  یشرکت بازرس رعمدیقصور: هرگونه اشتباه غ  0-17

 خطا شده است. کیتعهد سر باززند مرتكب  یاز اجرا اریبه اخت ونیخطا: در هر مورد که مد 0-14

در زمینه وظایف محوله که موجب خسارت و      تخلف: هرگونه اقدام خالف شرایط مندرج درقرارداد بازرسی0-10

 ربط شود. ینفعان ذ یذ ایضرروزیان به خریدار و 

 یکننده داده م یضوابط سازمان به شرکت بازرس تیعدم رعا ایقصور و  یاست که برا یتذکر: نامه کتب 0-16

 شود.

ضوابط سازمان به  تیرعا و عدم یعمد ریو غ یجزئ یاست که در اثر تكرار خطاها یاخطار: نامه کتب 0-13

 شود.  یکننده داده م یشرکت بازرس

خطای مجاز : منظور رواداری ها و یا خطاهایی است که بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای بازرسی  0-13

 مجاز شناخته شده و به اطالع خریدار رسانده ودر قرارداد بازرسی درج شده باشد . 

 آمده است. دیعنوان در اسناد خر نیاست که نام آن به هم یقوقح ای یقی: شخص حقداریخر 0-11

 کردن یدعو ای یگرید انیبه ز یزیادعا: اظهار چ 0-21

 یکاالها تیفیک یابیاست متشكل از کارشناسان دفتر ارز یا تهی: کماتیبه شكا یدگیرس یفن تهیکم 0-21

 یکارشناس فن ای یدادگستر یاس رسمو با حضور کارشن ابیارز اتیه ریدب استیبه ر یو وردات یصادرات

 یفن تهیکم ستورالعملد نیو در ا شودیم لیتشك ابیارز اتیه رخانهی(، که در محل دبازیمرتبط)در صورت ن

 .شودیم دهینام
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 شرح اقدامات  -6

 ها تیو مسئول فیوظا6-2

 تیصالح دیینامه تأ نیآئ 14و  17 یمطابق مفاد ماده ها داریو خر یشرکت بازرس یها تیو مسئول فیوظا6-1-1

 کاال می باشد. یکننده و ضوابط بازرس یبازرس یشرکت ها

 ایتحت استخدام  صالحیذ یو حقوق یقیتواند از خدمات اشخاص حق یحسب ضرورت م یشرکت بازرس6-1-2

 تیلصورت مسئو نی. در ادیامور محوله استفاده نما گریو د شی، آزما ی، بررس یانجام بازرس یخود برا یندگینما

ترک  ایحاصل از فعل  دیاسناد خر تکامل خدمات ارائه شده و هرگونه تبعات حاصل از عدم انطباق کاال با مشخصا

 خواهد بود. یبر عهده شرکت بازرس یندگینما ایفعل شخص تحت استخدام 

 از یانجام قسمت یحسب درخواست خریدار برا یگرید یحقوق ای یقیکه نام اشخاص حق ی: درصورتیادآوری

موظف به استفاده از خدمات او شده  یدرج شده باشد و شرکت بازرس دیدر قرارداد خر یوظائف شرکت بازرس

اشخاص  نیترک فعل ا یا، حاصل از فعل  دیهرگونه عدم انطباق کاال با مشخصات اسناد خر تیباشد ، مسئول

 خواهد بود. یمتوجه شرکت بازرس

مندرج در قرارداد بازرسی   یانجام حدود بازرس قیاست که از طر یاتیکاال خصوص تیفیو ک تیکم دییتأ 6-1-7

شده از لحاظ  یداریخر یمشخص کند که کاال دیبا یکاال توسط شرکت بازرس تیفیک دییقابل حصول است. تأ

 یو اعتبار اسناد دیخر ردادقرا د،یفاکتور، سفارش خر شیپ طیبا شرا یو بسته بند ی، ظاهر یمشخصات فن

در خصوص کاالهای مشمول استاندارد اجباری مطابق با الزامات تعیین شده در استانداردهای  مطابقت دارد و

،  دیتعداد با قرارداد خر ایمشخص کند که مقدار کاال براساس وزن ، حجم  دیبا زیکاال ن تیکم دییمربوطه باشد. تأ

 طابقت دارد.( مPacking List)  یو فهرست بسته بند تورفاک شی، پ یاعتبار اسناد طیشرا

شرکت بازرسی می بایست در صورت مشاهده هرگونه مغایرت ، اشكال ، عدم تطابق مشخصات فنی و یا  6-1-4

استاندارد کاال ، کسری وزن ، کسری اسناد و غیره در موضوع بازرسی با مفاد اسناد خرید و قرارداد بازرسی مراتب 

 را به اطالع خریدار برساند .

ت نسبت به انعكاس مغایرت های اعالمی از سوی شرکت بازرسی به فروشنده ) تولید خریدار موظف اس 6-1-0

کننده ( و در صورت لزوم به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام ودرصورت رفع مغایرت ،  ادامه اجرای 

 فرآیند بازرسی را کتباً به شرکت بازرسی اعالم نماید .
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 دستورالعمل

 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

و  داریواصله از خر اتیحل و فصل ادعاها و شكا  ،یدگیتند جهت رسمس ییروش ها دیبا یشرکت بازرس 6-1-6

 یسفارش بازرس ای یقرارداد بازرس طیکند و در شرا جادیا یبازرس یها تیدر مورد فعال ربطیذ یطرف ها ریسا

وط سوابق مرب هیبرساند . کل داریخر العنموده و به اط ینیب شیو ادعاها را به طور واضح پ اتیشكا افتیمهلت در

 شود. یسال بعد از صدورگواهی نگهدار 11تا  یتوسط شرکت بازرس دیواصله با اتیبه ادعاها و شكا

 شگاهیبه شرط عدم وجود آزما یکارخانه با حضور و نظارت بازرس شرکت بازرس شگاهی: برگ آزمون آزمایادآوری

 باشد. یم رشیشده در مبدا مورد پذ تیصالح دیتائ

 

 ور و تخلف در بازرسیعوامل اصلی اثبات قص-6-2

، ضوابط سازمان و COIقبل از حمل و  یضوابط بازرس تیعدم رعا یاثبات قصور و تخلف در بازرس  یاصل عوامل

 /د است، که به شرح ذیل می باشد :70/116/ر و 271/71 ییروش اجرا

 (COI)یقابل قبول و درج شماره استاندارد اشتباه در گواه ریاستناد به استاندارد غ 6-2-1

حاکم بر  یاستانداردها ی(( ) در نظر نگرفتن تمامCOIیبازرس نامهیکامل به استاندارد در گواه ریاستناد غ 6-2-2

 (دیپروفرما، قرارخر ،یمندرج در استاندارد، اعتبار اسناد یها تمیآ یدر نظر نگرفتن تمام ایکاال  کی

 (COI)یالملل نیارد و مورد قبول باستاند یبازرس یمطابق روش ها قیکامل و دق یعدم بازرس 6-2-7

 (COIمورد قبول سازمان) شگاهیعدم استفاده از آزما 6-2-4

 (COI( مورد قبول)TRننمودن برگه آزمون ) وستیپ 6-2-0

 (COI)یمورد بازرس یعدم ارائه برگه آزمون مرتبط با کاال 6-2-6

ن با حضور و نظارت بازرس و مهر شرکت کارخانه، بدون انجام آزمو شگاهیاستفاده از برگه آزمون آزما 6-2-3

 (COI)یبازرس

 (COI)یبازرس نامهیعدم استفاده از فرمت گواه 6-2-3

 دیاسناد خر ری( با ساCOI) یبازرس نامهیاطالعات مندرج در گواه یعدم هماهنگ 6-2-1
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 ( COI,PSIکاال به شرکت حمل و نقل) لیقبل از صدور بارنامه و تحو یبازرس نامهیصدور گواه 6-2-11

 (COI,PSIجعل اسناد ) 6-2-11

 یمشمول مقررات استاندارد اجبار ی( بدون انجام آزمون جهت کاالهاCOI) یبازرس نامهیصدور گواه 6-2-12

 واردات  یبرا

 (COI,PSI)داریخر یو سفارش بازرس یکامل طبق قرارداد بازرس یعدم انجام بازرس6-2-17

 (COI,PSI)یمندرج در پروانه بازرس تیصالح دیتائ تیمنه فعالخارج از دا یبازرس نامهیصدور گواه6-2-14

 7شماره وستیموارد مندرج در جدول پ ریسا 6-2-10

 ابیارز اتیه صیموارد به تشخ ریسا6-2-16

 

  تیروش طرح شکا -6-3

 ابیارز اتیه رخانهیمی بایست طی نامه مكتوب نسبت به اعالم موضوع شكایت و خواسته بطور واضح به دب شاکی

 شكایت می بایست حاوی نكات ذیل باشد: اقدام نماید .

 مشخصات کامل شاکی وطرف شكایت6-7-1

 مشخصات دقیق و آدرس شاکی 6-7-2

 ارائه ادله ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد و مستندات مربوط به قرارداد بازرسی ، اسناد خرید ، 6-7-7

 .مغایرت موجود در کاال، تخمین میزان خسارت 

 

 روش  رسیدگی-6-9

قرار گرفته و درصورت احراز قصور/  یمورد بررس ابیارز اتیه رخانهی/ادعا و گزارشات در دبتیموضوع شكا 6-4-1

 شود. یم یریگ میمطرح و تصم ابیارز أتیتخلف در ه
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 یزرسهفته به شرکت با کیخانه می بایست کتباً موضوع را ظرف مدت حداکثر  ریدب ت،یبعد از وصول شكا6-4-2

 .دیبه همراه مستندات و توضیحات مربوطه را درخواست نما یگزارش کامل بازرس ،یبازرس یاعالم و گواه

تصویری خوانا از مدارک زیر را درخواست  یمی بایست کتباً از شاک رخانهیپس از وصول شكایت، دب 6-4-7

 (دینما لیتحو نهرخایبه دب كماهیموظف است مدارک مربوط را حداکثر ظرف مدت  ینماید:)شاک

 یپرداخت)اعتبار اسنادی، برات وصول یابزارها د،یسفارش خر د،یپروفرما، مجوز ثبت سفارش، قرارداد خر6-4-7-1

 اسناد مذکور در صورت وجود یها هیها و الحاق هیو حواله( و اصالح

 ( Packing List) یبسته بند ستیحمل کاال و ل دیسند حمل: بارنامه/راه نامه، رس 6-4-7-2

 قرارداد بازرسی  6-4-7-7

 آزمون جیگواهینامه بازرسی و ضمائم آن مانند نتا 6-4-7-4

 گزارش بازرسی در مبدا یا مقصد 6-4-7-0

 و آزاد ژهیمناطق و یکاال برا صیترخ یگواه ایکاال، پروانه سبز گمرکی  یاظهارنامه گمرک 6-4-7-6

 دکنندهیتول ایاظهار نامه فروشنده  6-4-7-3

  یدگیمدارک موثر در رس ریمكاتبات اعالم مغایرت به فروشنده و سا لیسایر مدارک مرتبط از قب 6-4-7-3 

هفته  کیموضوع،  طی دعوت نامه کتبی ظرف مدت  هیاول یپس از دریافت مدارک و بررسی کارشناس 6-4-4

. فرم پیوست دیآ یاز طرفین دعوی بطور همزمان جهت شرکت در جلسه بررسی موضوع دعوت بعمل م یکار

نظرات و  ایر/ف در جلسه تكمیل و س270/102-1به شماره  "اتیبه شكا یدگیرس هیصورتجلسه اول"1شماره

 اطالعات نیز گردآوری و طی گزارشی در سوابق شكایت نگهداری می شود.

ال می : صورتجلسه رسیدگی به شكایت جهت طرفین دعوی به منظور اقدام طبق تصمیم اخذ شده  ارسیادآوری

 گردد.

 6-6بر اساس بند  یریگ میو تصم یبه منظور جمع بند یفن تهی، کم1شماره  وستیفرم پ لیپس از تكم 6-4-0 

-2به شماره  "اتیبه شكا یدگیرس یفن تهیصورتجلسه کم " 2شماره  وستیو فرم پ لیدستورالعمل تشك نیا

 .گرددیم لی/ف تكم270/102
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 7-1-6-6 یدر خصوص بندها یریگ میبه منظور تصم ابیارز اتیلسه همدارک در ج ریمذکور به همراه سا فرم

 .گرددیارائه م 0-1-6-6 یال

و قانونی نسبت به عملكرد شرکت  ی: چنانچه ادارات کل استاندارد استان ها و یا سایر دستگاه های ادار یادآوری

 .گرددینمایند ، موضوع حسب مفاد این دستور العمل بررسی م تیهای بازرسی طرح شكا

 روش حل اختالف-6-2

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت احتمالی در کمیت، کیفیت ، بسته بندی کاال یا مشخصات سفارش،  6-0-1

خریدار باید موارد را قبل از ترخیص کاال از گمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممكن است در تعیین مسئول 

آنان رسانده و  ندهینما اید نماید به اطالع فروشنده و شرکت بازرسی و یا چگونگی ایجاد مغایرت ادعا شده خلل وار

 دار،یخر ندگانیترتیبات الزم برای انجام بازدید، نمونه برداری و بازرسی مجدد و تحقیقات اولیه الزم با حضور نما

ت دیگری با شرکت برای تعیین میزان و علت مغایرت فراهم نماید مگر آنكه قبال ترتیبا یفروشنده و شرکت بازرس

 مستندات توافق شده باشد.  بقبازرسی ط

روز، خریدار باید مراتب را  11در صورت کشف هرگونه مغایرت پس از ترخیص کاال از گمرک و حداکثر تا  6-0-2

آن اعالم نماید و چنانچه تمامی کاال موجود بوده و قابل شناسایی و  ندهینما ایکتبا به فروشنده و شرکت بازرسی 

موضوع  و ارائه گزارش، نسبت به بازرسی  یبات بر اساس مدارک حمل باشد، شرکت بازرسی به جهت بررساث

 مجدد کاال اقدام نماید. 

کند و چنانچه  یکاال نگهدار صیروز پس از ترخ 11شاهد را تا  یموظف است نمونه ها ی: شرکت بازرسیادآوری

 جهیحل و فصل و حصول نت انیشاهد تا پا ینمونه ها دیواصل گرد داریخر یاز سو یتیمدت شكا نیا یدر ط

 گردد.  ینگهدار دیبا یتوسط شرکت بازرس یقطع

را همراه با اسناد و  شیخو تیتواند کتباً شكا یشاکی مختالف مورد حل و فصل قرار نگیرد چنانچه ا  6-0-7

 .دیمنعكس نما اتیه رخانهیمدارک به دب

ی به شكایت ، توافق الزمه بین شاکی و متشاکی صورت گیرد پرونده از چنانچه در هریک از مراحل رسیدگ 6-0-4

 عملكرد شرکت بازرسی در هیأت بررسی خواهد شد . كنینظر سازمان مختومه ول
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 تعیین حدود جرایم -6-6

قصور و تخلف شرکت بازرسی بر اساس گزارش دبیر خانه هیات ارزیاب ، با شرکت  صیدر صورت تشخ6-6-1

 7شماره  وستیو پ یبازرس یشرکتها تیصالح دینامه تائ نیمقررات و ضوابط آئ 4فاد بند ح ماده بازرسی حسب م

 .دگرد یعمل م ج/270/102-7به شماره "یبازرس یشرکتها یخطاها یجدول درجه بند"

در صورت احراز قصور شرکت بازرسی، دبیرخانه هیات ارزیاب نسبت به ابالغ تذکر کتبی به شرکت  6-6-1-1

 ی اقدام می نماید .بازرس

در صورت صدور سه تذکر از سوی دبیر خانه هیات ارزیاب ، یک اخطار در پرونده شرکت بازرسی خاطی  6-6-1-2

 ثبت می گردد .

که منجر به صدور اخطار دوم گردد، موضوع تخلف شرکت بازرسی در هیات  ییدر صورت تكرار خطا 6-6-1-7

مرتبط با کاالی مورد بازرسی و حوزه  تیفعال یدامنه ها ایدر دامنه  یارزیاب مطرح  و جریمه عدم امكان بازرس

 خواهد شد . رفتهجغرافیایی محل تولید کاال برای شرکت بازرسی به مدت سه ماه در نظر گ

از اخطار دوم گردد، موضوع  كسالیکه منجر به صدور اخطار سوم در کمتر از  ییدر صورت تكرار خطا 6-6-1-4

فعالیت مرتبط با کاالی مورد بازرسی  یدامنه ها ایدر دامنه  یمطرح و جریمه عدم امكان بازرس ابیارز اتیدر ه

 برای شرکت بازرسی به مدت شش ماه در نظر گرفته خواهد شد .

از اخطار سوم گردد،  كسالیکه منجر به صدور اخطار چهارم در کمتر از  ییدر صورت تكرار خطا 6-6-1-0 

 خواهد یریگ میتصم یابطال پروانه شرکت بازرس ایو  كسالهی قیطرح و در خصوص تعلم ابیارز اتیموضوع در ه
 شد.

 .ابدی یم لیسوم تقل کیابالغ هر اخطار ارزش آن به  خیاز تار كسالی: پس از گذشت 1 یادآوری

ت ارزیاب ماه بعد از ابالغ موضوع از سوی دبیر خانه هیا کیموضوع بند های فوق  مهی: زمان اجرای جر 2 یادآوری

 به شرکت بازرسی خواهد بود.

 دیآن شرکت باشد، تمد تیفعال قیمصادف با زمان تعل یپروانه شرکت بازرس دی: چنانچه زمان تمد 7 یادآوری

 یطرح م ابیارز اتیسازمان در ه تیبا لحاظ نمودن موضوع در سا یکارمزد خدمات افتیپس از در یپروانه بازرس
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 گردد.

کارشناس  یی شكایت نیاز به صرف هزینه هایی شامل آزمون ، بازرسی مجدد و بررسدرصورتی که بررس 6-6-2

داشته باشدکلیه هزینه ها برعهده شاکی بوده و درصورت اثبات تخلف یا قصور شرکت بازرسی  یدادگستر یرسم

 از جانب متشاکی می بایست پرداخت شود.

حیت ها و اختیارات مراجع قضایی درخصوص وظایف و اختیارات هیأت ارزیاب نافی مسئولیت ، صال 6-6-7

رسیدگی به اختالفات و شكایات و حل و فصل دعاوی نبوده و درصورت احاله و طرح موضوع توسط طرفین 

االتباع خواهد بود و  ماختالف در مراجع قضایی، آراء صادره توسط مراجع قضایی حاکم بر تصمیمات هیأت و الز

ر دادگستری و پذیرش طرفین ،رأی و تصمیمات هیأت ارزیاب نافذ و درصورت عدم طرح اختالف و شكایت د

 باشد. یمجری م

 

 مدارک مرتبط  -7

   1734سال – 3011شماره  -رانیا یاستاندارد مل  3-1

   13121استاندارد ملی  ایزو  3-2

3-7  ISO 10002: 2004 

7-4     IFIA Recommended Terms and Conditions of Business: 1999  

 /د273/102 -االک یبازرس یتایید صالحیت و نظارت بر شرکتهاچگونگی ارزیابی، دستورالعمل   3-0

 /ر271/71 -یواردات یانطباق کاالها یابیارز یروشها 3-6

 

 بایگانی سوابق -8

مكاتبات مربوط به شكایات، جلسات کارشناسی، کلیه کلیه سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل از جمله 

سال نگهداری  0به مدت یه شده و مصوبات هیأت ارزیاب در دبیرخانه هیأت ارزیاب مدارک و گزارش های ته
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 میشود.

 گیرندگان نسخ -4

  واحدهای مرتبط سازمان، سازمانهای عضو هیات ارزیاب و کیفیت یابیسازمان،  معاونت ارز ریاست

 

 پیوست ها -21
 

 /ف 270/102-1ه به شمار "تیبه شكا یدگیرس هیصورتجلسه اول"فرم -1شماره  وستیپ

 /ف270/102-2به شماره "اتیبه شكا یدگیرس یفن تهیصورتجلسه کم"فرم -2شماره وستیپ

 ج/270/102-7به شماره  "کننده یبازرس یشرکت ها یخطاها یدرجه بند"جدول-7شماره وستیپ
 

 مدارک منسوخ شد -22
 

 صویب و تائید ریاست سازمان رسید.به ت 2/2/14مورخ دستورالعمل در هیات ارزیاب دویست و چهل و چهارم این 
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 1شماره  وستیپ

 /ف270/102-1به شماره  "تیبه شكا یدگیرس هیصورتجلسه اول"فرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 2از  2صفحه                                /د232/222شماره مدرک 
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 

 

 تاریخ اعالم شكایت: نام متشاکی: نام شاکی:

 تاریخ تشكیل جلسه:

 

 کاالی  موضوع بازرسی/قرارداد:

 

 شماره اعتبار اسنادی:

 لغ اعتبار اسنادی:مب

 تاریخ ترخیص:

 موضوع شكایت:

 

 

  

 اعالم نظر شاکی:

 

 

  

 اعالم نظر متشاکی

 

 

  

 تصمیمات اخذ شده:

 

 

  

 تهیه کننده:

 تاریخ تنظیم:

 

 

  حاضرین:

 



 

 

 

 2شماره وستیپ

 /ف270/102-2به شماره "اتیبه شكا یدگیرس یفن تهیصورتجلسه کم"فرم
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 مكان جلسه:  -7   ساعت:  الی  -2     :تاریخ جلسه -1

 موضوع جلسه:   -4

 حاضرین: -0

 :ابیارز اتیه رخانهیدب ندگانی/نماندهینما                       :                       یشرکت بازرس ندگانی/نماندهینما

)در صددورت یدادگسددتر یکارشددناس رسددم                          :                              داریددخر ندددگانی/نماندهینما

 (:ازین

  

 نتایج:-6
 
  

 

 

 امضا:-3
 
 

 

 



 

 
 

 7شماره وستیپ

 ج/270/102به شماره  "کننده یبازرس یشرکت ها یخطاها یدرجه بند"جدول 
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 

 

 مجازات نوع خطا شرح خطا ردیف

 اخطار 2 تا تخلف اسناد جعل 1

 اخطار تخلف واقع خالف نامه گواهی صدور 2

 اخطار تخلف قانونی رد جهات وجود با نامه گواهی صدور و بازرسی نجاما 7

 اخطار تخلف اعتبار بدون پروانه با گواهی صدور و بازرسی انجام 4

 اخطار تخلف آزمون انجام بدون COI گواهی صدور 0

 و حمل شرکت به کاال تحویل و بارنامه صدور از قبل بازرسی گواهی صدور 6

 نقل

 اخطار تخلف

 اخطار تخلف جغرافیایی حوزه از خارج بازرسی 3

 اخطار تخلف بر اساس استاندارد غیرقابل قبول و غیر مرتبط  COI صدور گواهی 3

 تذکر7تا  تخلف دامنه از خارج بازرسی 1

 تذکر 7 تا تخلف عدم رعایت فرایندهای بازرسی 11

مایشگاه تائید عدم استفاده از آزمایشگاه مورد قبول سازمان با وجود آز 11

 صالحیت شده در کشور

 تذکر 7تا  تخلف

 تذکر 7تا  تخلف بدون انجام کلیه بندهای آزمون استاندارد کاال COIصدور گواهی  12

بدون رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با یک کاال)  COIصدور گواهی  17

 ایمنی، عملكرد، انرژی...(

 تذکر 7تا  تخلف

 تذکر 7تا  تخلف تناد نتایج آزمون مغایربه اس COIصدور گواهی  14

 تذکر 7 تا تخلف رعایت مفاد قرارداد بازرسی عدم 10

 تذکر 7 تا تخلف بازرسی مورد کاالی با مرتبط و معتبر آزمون برگ ارائه عدم 16

و یا آزمایشگاه فاقد استاندارد  کارخانه آزمایشگاه در آزمون انجام 13

 بازرس حضور بدون13120

 تذکر 7 تا تخلف

 تذکر 7تا  تخلف مشخص زمانی بازه در بازرسی سوابق نگهداری عدم 13
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 یبازرس یو شرکت ها دارانیخر نیبه اعتراضات و اختالفات ب یدگیرسعنوان: 

 تذکر 2 تخلف بازرسی سفارش/بازرسی قرارداد انعقاد عدم 11

 تذکر 2 تا تخلف دخل و تصرف در متن قرارداد بازرسی ابالغی 21

 پذیرش" نامه ارائه بدون( اسنادی اعتبارات مورد در) بازرسی گواهی صدور 21

 بانک به "بازرسی

 تذکر 2 تا تخلف

 اساس بر بازرس و ارائه تولیدکننده/فروشنده که سندی تصویر به استناد 22

 شده محرز وی برای سند اصالت اینكه بدون است نموده صادر گواهی آن

 باشد

 تذکر 2 تا تخلف

 تذکر 2 تا تخلف مستندات بدون بازرسی گزارش ارائه/ بازرسی گزارش ارائه عدم 27

 تذکر 2 تا تخلف شغلی شئونات خالف اعمال و رفتار سو 24

 یا و خرید اسناد با COI بازرسی گواهی در مندرج اطالعات در دقت عدم 20

 (تایپی اشكال) حمل اسناد

 تذکر قصور

 نامه گواهی و کارخانه آزمایشگاه آزمون برگه در بازرس نام درج عدم 26

 بازرسی

 تذکر قصور

 تذکر قصور کننده تولید/فروشنده نامه اظهار و قبول مورد آزمون برگه ننمودن پیوست 23

 تذکر قصور سازمان با هماهنگی بدون مقصد در بازرسی 23

 تذکر قصور COI بازرسی گواهی فرمت از استفاده عدم 21

 تذکر قصور مشتری برای فاکتور صدور عدم 71

 


