فرم تعهد نامه نهاد ارزیابی انطباق
مدیر عامل/مدیر ارشد آزمایشگاه آزمون /کالیبراسیون با نام
اینجانب
دارنده گواهینامه تایید صالحیت ،اعالم میدارد که کلیه مفاد تعهد نامه به شرح ذیلل مرلررات تعیلید شلده از
سوی آن مرکز را پذیرفته تبعیت می نمایم مرکز محق است در صورت مشاهده علدم رعایلت تعهلدات برابلر
ضوابط مرررات اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی
تاریخ  /امضا

مفاد تعهد نامه

اید آزمایشگاه بعنوان نهاد ارزیابی انطباق متعهد می گردد که :
 -1کلیه ضوابط مرکز ،الزامات قانونی ،استاندارد یا ر ش هایی که بر آن اساس مورد تایید صالحیت اقع گردیده در دامنه
فعالیت گواهینامه درج گردیده را بطور مستمر پیر ی نموده بر آن اساس اقدام نماید.
 -2تنها در دامنه(های) تایید صالحیت شده از مرکز ،بعنوان نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده بد ن جانب داری
بصورت بی طرف فعالیت نماید از اعمال ر یه هایی که باعث خدشه دار شدن حیثیت مرکز گردد پرهیز نماید.
 -9ترتیبات الزم را برای ارزیابی ها هرگاه که مرکز الزم بداند فراهم می سازد.
 -4تعرفه های خدمات تایید صالحیت تعیید شده از سوی مرکز را پرداخت نماید.
 -5کلیه اطالعات کسب شده از موضوع مورد آزمون/کالیبراسیون محرمانه تلری نموده بد ن اجازه رضلایت مشلتری آن را
انتشار نداده مگر در مواردی که الزامات قانونی آن را مکلف ساخته است.
 -6از انجام فعالیت های در تضاد با فعالیت آزمون/کالیبراسیون از جمله ارائله خلدمات مشلا ره بله مشلتری در زمینله هلای
مرتبط با فعالیت ،مداخله نداشته احتراز کند.
 -7جهت انجام ساماندهی یا فعالیت های خود ،انتظار دریافت خدمات مشا ره از مرکلز مللی تاییلد صلالحیت ارزیابلان
کارشناسان تیم ارزیابی را ندارد.
 -8با ارزیابان مرکز یا پیمانکاران فرعی مرکز همکاری نماید شرایط الزم برای انجام ارزیابی ها املور مربلو بله نظلارت
مستمر ارائه کلیه مدارک اطالعات مورد نیاز را فراهم سازد.
 -3گزارش عملکرد فعالیت های در حال انجام یا اجرا شده در فواصل زمانی تعیید شده به درخواست مرکز را ارسال نماید.
 -11بد ن هیچ تاخیری از هر گونه تغییر اصالحات که بر فعالیت ها یا ضعیت تایید صالحیت اثر می گذارد ،مرکز را آگلاه
سازد .به عنوان مثال تغییرات عبارتند از ضعیت حروقی ،تجاری یلا سلازمانی ،سلازماندهی ملدیریت از جملله کارکنلان
کلیدی ( مانند مدیر فنی ،مدیر کیفیت  ،مدیر آزمایشگاه) ،خط مشی ر ش هلای اجرایلی ،ارکلان شلرکت ،تجهیلزات
امکانات ،محیط کاری یا سایر منابع که از اهمیت برخوردارند بطور کلی مواردی که بر صلالحیت ،دامنله فعالیلت تاییلد
صالحیت شده یا تطابق با الزامات فنی تاثیر بگذارد .
 -11به عنوان نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده از نماد تعیید شده توسط  NACIدر دستورالعمل "استفاده از
گواهینامه نماد تائید صالحیت" به شماره مدرک ، NACI_W01در سر برگ های گزارشات آزمون صادره استفاده
نماید.
 -12از نماد تایید صالحیت در گزارشات آزمون /کالیبراسیون خارج از حیطه گواهینامه استفاده ننماید.
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