 -1عنوان روش اجرايي :

نمونه برداري از مراكز عرضه
 -2هدف:

بررسي كيفيت و كميت فرآوردههاي توليدي و حصول در اطمينان كيفيت و كميت هرداري – سازمان ميراث هنگي
 -3خدمتگيرندگان:

جامعه مصرف كنندگان
 -4خدمتدهنده:

معاونت ارزيابي انطباق
 -5مدارك و اطالعات مورد نياز:

كاالهاي مشمول استاندارداجباري وتشويقي كه ماهيانه به صورت مرحلهاي ازطرفسازمان ملي استاندارد اعالم مي-
شود.
 -6فرم هاي مورد استفاده :

فرم نمونه برداري از بازار به شماره مدرك ISIRI-MAZ-00177/3
 -7شرح مراحل انجام كار:

پس از ارسال فهرست كاال در هر مرحله در اجراي طرح طاها از طرف سازمان ملي استاندارد و با استفاده از معيار
پذيرش نمونهها همراه با فرم نمونهبرداري از بازار تعداد مورد نظر را خريداري كرده (كاالهايي كه داراي عالمت
استاندارد ،كد ده رقمي و تاريخ مصرف داشته باشد) و نمونههاي خريداري شد را همراه با يك فرم آبي تحويل
آزمايشگاه مربوطه داده ميشود همچنين نمونهها را در سيستم داخلي (سينا) ثبت كرده مي شود.
 -8مسئوليت و اختيارات:

 -1ادارهكل  :نمونههايي كه داراي عالمت استاندارد و كد ده رقمي تاريخ مصرف باشد و همچنين كاالهايي كه جزء
فهرست كاال از طرف سازمان معرفي ميشوند .
 -2آزمايشگاه همكار و اداره كل  :نمونهها را طبق استاندارد ملي آزمون كرده و نتايج را به اداره كل و واحد توليدي
مربوطه اعالم نمايند .
 -9قوانين و مقررات:

دستورالعمل دISIRI-MAZ -00177 -
فرم روش اجرايي ف – ISIRI-MAZ – 00177/3
 -11نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش :

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد  ،كامپيوتر  ،اتوماسيون isom.isiri.gov.ir

 -11مدت زمان انجام كار:

فهرست كاال براي خريد از طرف سازمان ملي اعالم و خريداري از طرف اداره كل ميباشد و مدت زمان كار به
نوع و ماهيت كاال بستگي دارد.

 -12نمودار گردش كار:

شروع فرآيند

فهرست نمونه ارسالي از طرف سازمان
مراجعه به مراكز عرضه جهت خريداري
خير

تصميمگيري براي نمونههايي كه مشمول فهرست
ارسالي ميباشد  /نميباشد
بلي
به تعداد مورد نياز خريداري شود
تكميل فرم نمونه برداري
تحويل نمونه همراه با فرم تكميل شده به آزمايشگاه

كاالها مطابق /مغاير با استاندارد ملي

توقف و بايگاني

پايان فرآيند

مغايرت
اقدام قانوني

پايان فرآيند

