 -1عنوان روش اجرايي :

صدور پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران
 -2هدف:

تعيين نحوه صدور پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجباري و تشويقي ميباشد.
 -3خدمتگيرندگان:

واحدهاي توليدي وخدماتي مشمول استاندارد اجباري ومتقاضيان پروانه كاربردعالمت استاندارد تشويقي
 -4خدمتدهنده:

اداره نظارت بر اجراي استاندارد
 -5مدارك و اطالعات مورد نياز:

 -1-5ارائه درخواست فرم صدور پروانه كاربرد عالمت استاندارد
 -2-5تصوير آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن ( در صورتيكه متقاضي حقوقي باشد)
 -3-5تصوير پروانه معتبر تاسيس يا مجوز فعاليت از وزارتخانهها يا شهرداري ها يا سنديكاها و اتحاديههاي
مربوط يا ساير مراجع ذيصالح
 -4-5تصوير آگهي ثبت نام يا عالمت تجارتي
 -5-5تصوير ايران كد
 -6-5تكميل فرم پرسشنامه اطالعات فني
 -7-5داشتن آزمايشگاه قابل قبول طبق استاندارد مربوط
 -8-5داشتن مسئول كنترل كيفي واجد شرايط و ارائه پروانه آن
 -9-5تسويه حساب مالي ( خدمات  ،آزمايشگاه)
 -6فرم هاي مورد استفاده :

( -طبق روش اجرايي /42/221ر

)

 -7شرح مراحل انجام كار:

 -1تكميل مدارك توسط متقاضي و بارگذاري در سامانه نظارت بر اجراي استاندارد
 -2نمونه برداري از واحد توليدي
 -3بازرسي از واحد توليدي
 -4آزمون نمونه
 -5تشكيل كميته عالئم
 -6دريافت شماره كد رديابي استاندارد
 -7صدور پروانه كاربرد عالمت اجباري يا تشويقي بسته به نوع كاال
 -8مسئوليت و اختيارات هريك از عوامل اجرايي:

 -1مدير كل استاندارد به عنوان رئيس جلسه كميته عالئم

 -2معاون ارزيابي انطباق به عنوان جانشين مدير كل
 -3رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد به عنوان دبير كميته عالئم
 -4رئيس اداره امور آزمايشگاهها عضو كميته عالئم
 -5يكي از كارشناسان خبره دستگاههاي اجرايي
 -9قوانين و مقررات:

طبق روش اجرايي /42/221ر
 -11نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش :

 -1استفاده از شبكه نظارت بر اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir
 -2استفاده از اتوماسيون داخلي
 -3كامپيوتر
 -4تجهيزات آزمايشگاهي بسته به نوع صنعت كاال
 -11مدت زمان انجام كار:

 با توجه به زمان نمونهبرداري تا حصول نتيجه آزمون  ،چون فرآوردهها متفاوت ميباشند تحمين زمان مشكلميباشد ،اما بطور كلي ميتوان گفت طي مدت  55روز براي يك فرآورده بتوان پروانه كاربرد صادر كرد.

ارائه مدارك الزم در سامانه

 -12نمودار گردش كار:

نظارت بر اجراي استاندارد

اعالم كتبي نواقص

عدم تاييد
بررسي مدارك

به متقاضي

حداكثر  9روز كاري

تاييد

اعالم نواقص به

بازرسي اوليه ( بازرسي هاي بعدي در صورت

متقاضي

لزوم (حداكثر بعد از  01روز كاري)
نمونه برداري و نمونه برداري بعدي در صورت لزوم

ارسال نمونه به آزمايشگاه مورد تاييد سازمان
قبال  01روز كاري توقف داشت و اين 01روز حذف گرديد و در صورت نبودن

اعالم كتبي نواقص

مشكالتي ،كميته عالئم بالفاصله تشكيل ميشود.

عدم تاييد

به متقاضي
(حداكثر  2روز)
كاري

طرح پرونده در كميته عالئم
تاييد
صدور پروانه كاربرد
عالمت استاندارد

قبل از سال  0931نياز به مكاتبه با سازمان استاندارد بوده
است و با توجه به سامانهاي شدن  9 ،روز كاري تاخير زمان
حذف شده است .

