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اطالعات سیستم مدیریت بر پایهی ایزو آیایسی ۱۷۰۲۱٫۱
ّ

نمونهی قراردادهای ممیزی و صدور گواهی
Certification Application Contracts Sample_-_According to ISO/IEC 17021-1

شناسه و تار یخ بازنگر ی

شرح بازنگر ی و سوابق مرتبط
نگارش نخست بر پایهی استاندارد ّ
ملی ایران ایزو آیایسی  ۱۷۰۲۱٫۱چاپ ۱۳۹۶

 ۹۷/۰۹/۱۸شناسهی ۱
مالحظات

مدون شرکت فهامه میباشد.
اطالعات
 این مدرک تحت کنترل سیستم مدیریت ّ
ّ

 در موارد استتتناد به این مدرک چاپ شتتد ( )Hard Copyآخرین بازنگری توزیع شتتد ب با مهر س ت ز
متدون فتادتد اعت تارب بتا قمهر درمز
اطالعتات
اطالعات
مداّن مدعتبر)ب دارای ارزش اجرایی استتتتتتتت و ّ
( ّ
ّ
ّ
مدّن منتدعتبر) دابل شناسایی هستند.
اطالعت
( ّ
ّ
مدون الکترونیک ( )e-Documentsموجود در ش کهی  SYS DOCدابل استناد هستند.
اطالعات
ّ 
ّ
مدون نامعت ر با کاربر آن میباشد.
اطالعات
 پس از توزیع رسمیب
مسئولیت پیامدهای کاربرد ّ
ّ
ّ
 تأیید و اعت اربخشی به صفحهی ّاول به منزلهی تأیید تمامی صفحات میباشد.

ته ّمیه :م

تأییّ :م

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

تصومیب :م

نضع ّمیتماعتبتر :م

عّمماعتبتر :م

۱۳۹۷/۰۹/۱۸
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ماده  ٫۱طرفین قرارداد
طرفهای این درارداد ع ارتند از:
 ۱٫۱کارفرما ... :به شمار ی ث ت  ...کق د ادتصادی  ...و شمار ی ّ
ملی  ...به ن شانی  ...به مدیریت  ...که در سرا سر
متن دراردادب به اختصار کارفرما نامید خواهد شد.
 ۲٫۱نهاد صتدور وواهی فهامه :به شتمار ی ث ت  ...کق د ادتصتادی  ...و شتمار ی ّ
ملی  ...به نشتانی  ...به مدیر یت
 ...که در سراسر متن دراردادب به اختصار نهاد نامید خواهد شد.

ماده  ٫۲موضوع قرارداد
 ۱٫۲ارائهی خدمت ممیزی و صتتتتتتدور وواهینامهی انط اق با استتتتتتتاندارد ّ
ملی ایران ایزو  ۹۰۰۱ویرایش  ...در یک
کاربرد  ...شتتتامل  ...و تعداد  ...ممیزی نتارتی در دور ی وواهیب تدوین وزارشهای
دور ی  ...ستتتاله در دامنهی
ق
ممیزی و صدور وواهی به کارفرما.

محقق شد باشند؛ و در
کاربرد
ت صر ی  :۱وواهی نامه هنگامی صادر خواهد شد که اهداف ممیزی در دامنهی
ّ
ق
کاربرد آن محدود به همان ناحیه(هایی) خواهد شد
غیر اینصورت وواهینامه صادر نخواهد شد یا دامنهی
ق
که سیستم مدیریت کیفیت در آن(ها) به نحو اثربخش پیاد سازی شد باشد.

مدت قرارداد
ماده ّ ٫۳
مدت درارداد  ...سال استب همانطور که که در دور ی درارداد در ماد ی  ۲درج شد است.
ّ ۱٫۳

ماده  ٫۴مبلغ قرارداد
 ۱٫۴کل م لغ درارداد برای دور ی وواهی  ...ریال میباشد.
ردیف م

دراحلمدمیزی م

۰۱

او ل
ممیزی
اولیهی مرحلهی ّ
ّ

۰۲

هزینههتم(بهمعّدمنمحرنف)

دوم
ممیزی
اولیهی مرحلهی ّ
ّ

۰۳

او ل
ممیزی مراد تی ّ

۰۴

دوم
ممیزی مراد تی ّ

ت صتتتتتتر ی  :۲فتاصتتتتتتلتهی زمتانی عقتد درارداد تتا ممیزی مرحلتهیب و همچنین ممیزی مرحلتهی ّاول تتا ممیزی
دوم محدود به سه ما تقویمی میباشدب و در غیر این صورت م لغ درارداد بازنگری شد و هزینههای
مرحلهی ّ
اضتتتتتتافی به کارفرما اعالم خواهد شتتتتتتد .هنگامی که دستتتتتتت یابی به اهداف هر ممیزی امکان پذیر ن اشتتتتتتدب

تکرار ممیزی یا یک ممیزی ویژ ی پیویری در نتر خواهد شد که هزینهی آن بر عهد کارفرما میباشد.
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ادامهی ماد  ٫۴م لغ درارداد:
کاربرد در نتیجهی تغییرات محل تولید یا ارائهی خدمتب
ت صتتتر ی  :۳تغییرات درارداد مانند تغییرات دامنهی
ق

تغییرات تعداد کارکنانب ممیزیهای خارج از طرح و مانند آن ٫چه از طرف کارفرما درخواستتتتتتت شتتتتتتد باشتتتتتتدب
صالحیه درارداد و
الحادیه یا ا
چه برای اجرای درارداد ضرورت دا شته با شند ٫ممکن ا ست موجب در نتر ورفتن
ّ
ّ
در نتیجه تغییر م الغ مربوط به آنها شود.

ماده  ٫۵کسورات قرارداد
مصتتوبهی دانونی ستتازمان امور مالیاتی کشتتور استتت که در صتتورت
 ۱٫۵م لغ مالیات بر ارزش افزود مطابق با
ّ

ارائهی مدرک وواهی معت ر ث تنام مؤدیان مالیاتی از طرف نهادب م لغ مالیات بر ارزش افزود معادل با در صد
دانونی ابالغ شد به م الغ ناخالص صورتح ساب های صادر افزود شد و کارفرما باید ن س ت به پرداخت آن
به همرا صورتحسابهای پرداختی اددام نماید.
 ۲٫۵معادل با  ۵٪از م لغ کل درارداد نزد کارفرما حفظ و پس از تکمیل دراردادب ضتتتتتمن ارائهی مفاصتتتتتا حستتتتتاب
تأمین اجتماعی از سوی نهادب به ایشان بازورداند خواهد شد.

ماده  ٫۶شرایط پرداخت
 ۱٫۶سر-رسیدهای پرداختها به شرح زیر میباشد:
 ۱٫۱٫۶پیشپرداختب همزمان با عقد درارداد :معادل با  ۱۰۰٪م لغ ممیزی اول ّیهی مرحلهی ّاول به عالو ی  ۵۰٪از
دوم
م لغ ممیزی اول ّیهی مرحلهی ّ
دوم :معادل با  ۵۰٪م لغ ممیزی مذکور
 ۲٫۱٫۶پرداخت مرحلهی ّاولب پس از ممیزی اول ّیهی مرحلهی ّ
دوم :پیش از اجرای ممیزی نتارتی ّاولب در انتهای سال ّاول درارداد
 ۳٫۱٫۶پرداخت مرحلهی ّ
دوم درارداد
دومب در انتهای سال ّ
سوم :پیش از اجرای ممیزی نتارتی ّ
 ۴٫۱٫۶پرداخت مرحلهی ّ

 ۲٫۶شرایط ویژ که موجب ممیزیهای ویژ خواهند شدب هزینههای جداوانهای دارند که طی صورتحسابهای
جداوانه تعیین و ابالغ میشوند .کارفرما باید چنین صورتحسابهایی را پیش از دو هفتهی تقویمی و پیش
از ممیزی ها پرداخت نماید .یادآوری میشتتتتتتود که عدم اجرای ممیزی های ویژ میتوانند منجر به تعلیق یا
ابطال وواهینامههای صادر شوند.

ماده  ٫۷تغییرات قرارداد
 ۱٫۹مفاد درارداد همان استتت که توستتط طرفین درارداد امشتتاا شتتد استتت .تغییرات درارداد تا هنگامی که به
تالحیه به درارداد پیوستتت نشتتد باشتتندب بیاعت ار هستتتند؛ و در عین حال پس از الحاق یا
الحادیه یا اصت
عنوان
ّ
ّ
اصالح امشاا شد توسط طرفین درارداد الزماالجرا میباشند.
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ماده  ٫۸تکالیف نهاد
تکالیف نهاد صدور وواهی ع ارت از موارد زیر میباشد:
 ۱٫۸تدوین و ارائهی برنامههای ممیزیب و رعایت زمانبندیهای تعیین شد
 ۲٫۸تعیین تکلیف کارفرما در جلسهی اختتامیه در رابط با تو صیه یا عدم تو صیهی سیستم مدیریت کیفیت
کاربرد
تحقق اهداف ممیزی در دامنهی
ایشان برای تصمیم به صدور وواهیب و صدور توصیهنامه در صورت
ّ
ق

 ۳٫۸ث ت و صتتتدور وواهینامه با اعت ار مرکز ّ
تتالحیت ایران در صتتتورت انط اق ستتتیستتتتم مدیریت
ملی تأیید صت
ّ
دوم
کیفیت کارفرما در ممیزی
اولیهی مرحلهی ّ
ّ

اولیه و نتارتی) تا دو ما پیش از سر-رسید انقشاا ممیزی
 ۴٫۸آغاز به پیویری ممیزیها (شامل ممیزیهای
ّ
پیشین و اعالم زمان ددیق انجام ممیزی تا سه هفته پیش از ممیزی به کارفرما
 ۵٫۸آ غاز به پیویری ممیزی های ت جد ید وواهی تا دو ما پیش از پا یان اعت ار وواهی و اعالم زمان ددیق

انجام ممیزی تا سه هفته پیش از ممیزی به کارفرما
 ۶٫۸ارائه ی نشان تجاری نهاد به همرا دستورالعمل استفاد از آن
اطالعات کارفرماب و جلوویری از انتشتتتار آنها؛ مگر در مواردی که مجوز رستتتمی کارفرما اخذ
 ۷٫۸حفظ محرمانگی ّ

شتتتد باشتتتد یا مطابق با الزامات مرکز ّ
تتالحیت یا الزامات دانونی و مقرراتیب برای ث ت وواهینامه
ملی تأیید صت
ّ
ضرورت داشته باشند .چنین مواردی با کارفرما هماهنگ خواهد شد.

اطالعاتی مربوطه
 ۸٫۸پاسخ به استعالمها و ث ت وواهی کارفرما در پایگا ّ
 ۹٫۸واوذاری اجرای خدمت و ممیزیهاب فقط به افراد دارای شایستگی

ممنوعیت کار کارکنان نهاد (مانند دانون منع مداخلهی کارکنان دولت)
 ۱۰٫۸رعایت دوانین و عدم
ّ
 ۱۱٫۸اعالن تغییرات در دوانین تأیید صالح ّیت یا ارز یابی انط اق مؤثر بر فعال ّیتهای صدور وواهی کارفرما
فعالیتها به پیمانکارانب مگر با توافق رسمی کارفرما
 ۱۲٫۸عدم واوذاری کل یا بخشی از
ّ

 ۱۳٫۸کارفرما میتواند پروند ی خود را برای رستتتتتیدوی مجدد ارجا دهد و در چنین شتتتتترایطی نهاد و یفه دارد
اطال رسانی نماید.
درخواست ممیزی را بررسی و نتیجه را به کارفرما ّ

 ۱۴٫۸هنگامی که ممیز یا ورو ممیزی تدارک شد از نتر کارفرما بیطرفی و استقالل ممیزیها را تهدید نمایدب
کارفرما باید تهدید را بررسی و در صورت وارد بودن نس ت به اددام متقابل اددام نماید.
 ۱۵٫۸هنگامی که ممیز یا ورو ممیزی تدارک شد از نتر کارفرما بیطرفی و استقالل ممیزیها را تهدید نمایدب
کارفرما باید تهدید را بررسی و در صورت وارد بودن نس ت به اددام متقابل اددام نماید.
 ۱۶٫۸هنگامی مناستتتت ات دراردادی رعایت شتتتتد باشتتتتندب نهاد نمیتواند م لغی افزون بر م لغ درارداد از کارفرما
کاربردب ممیزیهای ویژ ب درخواست تعداد بیشتری
مطال ه نماید؛ مگر در مواردی مانند تغییرات درادادب دامنهی
ق

وواهینامه و موارد نتیر آن که مناس ات دراردادی تغییر یافته و صورتحسابهای جدیدی صادر شد باشند.
ممنوعیت کار کارکنان نهاد (مانند دانون منع مداخلهی کارکنان دولت)
 ۱۷٫۸رعایت دوانین و عدم
ّ
 ۱۸٫۸اعالن تغییرات در دوانین تأیید صالح ّیت یا ارز یابی انط اق مؤثر بر فعال ّیتهای صدور وواهی کارفرما
فعالیتها به پیمانکارانب مگر با توافق رسمی کارفرما
 ۱۹٫۸عدم واوذاری کل یا بخشی از
ّ
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ماده  ٫۹تکالیف کارفرما
تکالیف کارفرما ع ارت از موارد زیر میباشد:
 ۱٫۹معرفی یک نمایند ی تاماالختیار تا تعامل نهاد با کارفرما توسط ایشان پیویری شود
 ۲٫۹رعایت زمانبندیهای مربوط به پرداخت م الغ
 ۳٫۹رعایت دوانین و مقررات ممیزیها مطابق با استتتاندارد ّ
ملی ایران ایزو آیایستتی  ۱۷۰۲۱٫۱مطابق با دستتتور
کار نهاد (مانند رعایت سر-رسیدهای ممیزیها و پیاد سازی اددامات رفع عدمانط اقها)
 ۴٫۹تدارک منابع سفر و ادامت ورو ممیزی متناسب با مالحتات ایمنی و توافق با سر-ممیز
اطالعیهی ممیزی پیش از دو ما از اجرای آنب تاریخ(های) مورد نتر کارفرما ٫در صورتی که در
 ۵٫۹در پاسخ به ّ
همان هفتهی کاری اعالم شتتد باشتتند ٫ممکن استتت پذیرفته شتتود؛ در غیر اینصتتورت زمان ممیزی بر استتا

زمان در دستر

برای ممیزین نهاد تعیین خواهد شد

 ۶٫۹تغییر در برنامههای ممیزی نهایی شتتد  ٫در صتتورت اعالم تا یک هفته پیش از ممیزی ٫مشتتمول  ۵٪م لغ
همان مرحله از ممیزی خواهد بود؛ در غیر این صتتورت پذیرفته نخواهند شتتد .در چنین شتترایطی ممیزی مطابق
زمانبندی انجام و همان نتایج در نتر ورفته خواهند شد.
مدونی مورد نتر تیم ممیزی باشتتتد بایستتتتی برای
اطالعاتی
ّ
 ۷٫۹هنگامی که برای تستتتهیل یا پیویری ممیزیب ّ

اطالعاتی نداشتتتتته باشتتتتد؛ نیم نفر-روز تا
نهاد ارستتتتال شتتتتود .در صتتتتورتی که کارفرما تمایلی برای ارائهی چنین ّ

یک-نفر روز برای ممیزیهای ویژ در نتر ورفته خواهد شد.

 ۸٫۹ممیزیهای ویژ در شرایط ویژ مانند وجود مغایرتها در یافتههای ممیزی الزامی می شوند .تعلل کارفرما
برای اجرای ممیزیهای ویژ میتواند منجر به تعلیق یا ابطال وواهینامه شتتود .این ممیزیها ممکن استتت در
محتل ( )On-siteیتا دور از محتل ( ) Off-siteبتاشتتتتتتنتد کته م لغ اجرای آنهتا بته ترتیتب معتادل بتا  ...ریتال برای
ممیزیهای در محل و  ...ریال برای ممیزیهای دور از محل میباشد.
 ۹٫۹تمامی تغییرات مهم پیش آمد در ستتتتازمان کارفرما باید وزارش شتتتتودب در غیر اینصتتتتورت ممکن استتتتت
کاربرد برآورد نشد و در نتیجه یک ممیزی ویژ یا تکرار همان ممیزی ضرورت یابد.
اهداف ممیزی در دامنهی
ق
 ۱۰٫۹در ممیزیهای انتقال ( )Transfer Auditمجموعهای از وزارشتتتتاتی که باید در پروند ی کارفرما حفظ شتتتتد

اطالعاتی انتقال داد شوند و در غیر اینصورت
باشد باید برای نهاد ارسال شود .کارفرما
متعهد است تا چنین ّ
ّ
روال ممیزی ها همان است که از ابتدا در نتر ورفته شد است.

 ۱۱٫۹کارفرما باید زمینهی اجرای ممیزی ها را فراهم ستتتاخته و ستتتازما را برای پاستتتخ به تیم ممیزی آ وا ستتتازد.
محل ممیزی از جملهی چنین
اختتامیهب و در نتر ورفتن راهنما برای هدایت ممیزین به
افتتاحیه و
حشتتتتور در
ّ
ّ
ّ
حد امکانب ممیزی باید از منادشات و تعارضات خارج از دامنه حفظ شد باشد.
تکالیفی میباشد .تا ّ
متعد به
متقابال نهاد هم
متهد به رعایت مفاد درارداد و پرداخت به مودع با شد
ت صر ی  :۴مادمی که کارفرما
ً
ّ
ّ
رعایت زمانبندیها برای ممیزیها میباشتتتد .ط یعی استتتت که عدم پرداخت مطال ات میتواند موجب تودف
ارائهی خدمت ممیزی و صتتدور وواهی از ستتوی نهاد شتتود که در نتیجهی آن ٫بنا بر دوانین  ٫IAFممکن استتت
وواهینامهی کارفرما تعلیق و باطل شود.
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ماده  ٫۱۰فسخ قرارداد
شرایط زیر موجب فسخ درارداد خواهند شد:
 ۱٫۱۰هروا که کارفرما یا نهاد به تکالیف تعیین شد در متن درارداد عمل ننمایند؛ ممکن است درارداد از سوی
سپرد شود.
طرف دیگر فسخ و به حل اختالف ق
دومب هنگامی که بیش از شش ما
 ۲٫۱۰عدم آمادوی سازمان برای ممیزیهای
اولیهی مرحلهی ّاول یا مرحلهی ّ
ّ
از سر-رسید ممیزیها سپری شد باشد و امکان اعاد ی اعت ار وواهی امکانپذیر ن اشذ.
 ۳٫۱۰هنگامی که کارفرما به هر وجه از ممیزیهای مراد تی ممانعت نمود باشدب مانند پرداخت مطال ات
حل فصل نشد که در ممیزیهای ویژ هم رفع نشد باشند
 ۴٫۱۰بروز عدمانط اقهای ق
فعالیتهای ممیزی و صدور وواهی
 ۵٫۱۰عدم رعایت بیطرفی و اصول
ّ
 ۶٫۱۰عدم رعایت دوانین استفاد از نشان تجاری

 ۷٫۱۰عدم اطمینانبخش بودن رسیدوی کارفرما به شکایتهای دریافتی از مشتری
 ۸٫۱۰عدم اطمینانبخش بودن رسیدوی کارفرما به شکایتهای دریافتی از مشتری
 ۹٫۱۰عدم اطمینانبخش بودن رسیدوی کارفرما به شکایتهای دریافتی از مشتری
 ۱۰٫۱۰بروز رویدادهای غیردابل اجتناب

ماده  ٫۱۱خاتمهی قرارداد
 ۱٫۱۱اتمام دور ی درارداد موجب خاتمهی درارداد خواهد شتد .این درارداد هی
هی

یک از طرفین ایجاد نمیکند.

تعهدی برای ادامهی همکای برای
ّ

 ۲٫۱۱هنگامی که کارفرما تا سه ما پیش از انقشای زمان درارداد نس ت به درخواست تجدید وواهینامه اددام
نمود باشتتتتتدب نهاد میتواند بدون ودفه در اعت ار وواهینامه آن را تمدید نماید؛ در غیر اینصتتتتتورت ممیزیها
ممکن است از آغاز طرحیزی و اجرا شوند.
 ۳٫۱۱هنگامی که بنابر به هر دلیلی کارفرما یا نهاد تمایلی برای تکمیل همکاری با هم نداشتتتتته باشتتتتند و پایان
همکاری مورد توافق طرفین باشتتدب همکاری می تواند پایان داد شتتود .در چنین شتترایطی طرفین درارداد ستتعی
خواهند داشت که پایان درارداد کمترین پیامد ناخواسته را برای طرفین به همرا داشته باشد.
اعالمیهی رستتتتتتمی کارفرماب
ت صتتتتتتر ی  :۵در ممیزی های انتقال با دیگر نهادهای صتتتتتتدور وواهیب در صتتتتتتورت
ّ
اطالعات مورد نیاز از پروند ی کارفرما به آن کارفرما ارائه خواهد نمود.
نهاد ّ
ت صتتتر ی  :۶هنگامی که ممیزی های نتارتی یا تجدید وواهی به انجام نرستتتید باشتتتندب وواهینامه از درجهی
اعت ار ستتتتتتادط شتتتتتتد و باید به نهاد بازورداند شتتتتتتود .در هر صتتتتتتورت کارفرما ن اید از مزایای وواهی نامه
(مانند بهر برداری در ت لیغات) استفاد نماید.
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ماده  ٫۱۲خدمات ویژه
 ۱٫۱۲یک نستتتخه از وواهینامهی ایزو  ۹۰۰۱ویرایش  ۲۰۱۵به زبان فارستتتی و یک نستتتخه به زبان انگلیستتتی جزا
تکالیف نهاد میباشتتتد .نستتتخههای بیشتتتتر از اصتتتل این وواهینامهها میتواند از نهاد درخواستتتت شتتتود که
هزینهی هر کدام از آنها برابر با  ...ریال خواهد بود.
 ۲٫۱۲تغییراتی که منتج به تغییر وواهینامه میشتتتتوندب شتتتتامل هزینهی ویژ تغییر وواهی به ارزش  ...ریال
خواهند بود که افزون بر سایر هزینهها در نتر ورفته خواهند شد.
مدون و روش های اجرایی مربوط به
اطالعات
 ۳٫۱۲تا آنجا که برای اجرای درارداد ضتتتتتترورت داشتتتتتتته باشتتتتتتد؛ ّ
ّ
ممیزیها و صدور وواهی نامه در اختیار کارفرما درار خواهد ورفت( .مانند دستورالعمل استفاد از نشان تجاری
یا روش اجرایی مدیریت بیطرفی و رعایت اصول) در عین حال کارفرما میتواند پاسخ چنین پرسشهایی را از
نهاد پیویری نماید .پرسش و پاسخها ن اید بیطرفی و رعایت اصول را تهدید نماید.

ماده  ٫۱۳رویدادهای غیرقابل اجتناب
 ۱٫۱۰بروز رویدادهای غیردابل اجتناب مانند ستتتیلب زلزلهب بیماریهای واویر و نتیر آنها که خارج از اختیار بود ب
امکان ارائهی خدمت یا ادامهی آنرا ستتلب می نمایند باید به صتتورت مکتوب به طرف دیگر اعالم شتتود .تودف
اما پس از آن الزم استتت م لغ مراحل آتی درارداد
درارداد تا شتتش ما موجب افزایش م لغ درارداد نخواهد بود ّ
بازنگری و هز ینههای اضافی به کارفرما اعالم خواهد شد.
ت صتتتتتر ی  :۷تحریمهای بینالمللی که بر ارائهی خدمت ممیزی و صتتتتتدور وواهی تأثیروذار باشتتتتتند به عنوان
رویدادهای غیردابل اجتناب در نتر ورفته میشوند.
تورم و نوسانهای ادتصادی به عنوان رویدادهای غیردابل اجتناب در نتر ورفته نمیشوند.
ت صر ی ّ :۸

حل اختالف
ماده ّ ٫۱۴
حد امکان توستط فرد یا افراد مرضتیالطرفین رفع شتوند تا تصتمیمهایی اتخاذ شتوند
 ۱٫۱۱اختالف نترها باید تا ّ

که مورد تأیید طرفین باشتتد .هنگامی که دستتتیابی به چنین توافقی امکانپذیر ن اشتتد مراتب دابل پیویری

از طریق مراجع ذیصالح دانونی خواهد بود.

رسمیت قرارداد
ماده ٫۱۵
ّ
این درارداد در  ۱۵ماد و  ۸ت صتتر در  ...نستتخه تنتیم و به  ...تحویل شتتد استتت .تمامی نستتخههای اصتتلی از
این درارداد که تمامی صتتتتفحات آن به تأیید مدیران عامل کارفرما و نهاد رستتتتید باشتتتتد قحکم واحدی دارندب و
رسمی و فابل استناد میباشند.

توزیع نسخ :واحد صدور گواهی . 
File Path:/FAHAME CERT/ISO IEC 17021/Practical Format/F313

