 -1عنوان روش اجرايي :

بازرسي فني از تجهيزات بازي و تفريحي در شهربازي ها و مراكز تفريحي
 -2هدف:

صدور تاييديه ايمني تجهيزات بازي و تفريحي براي ارائه به بهرهبردار و ارگانهاي ذيربط از قبيل شهرداري –
سازمان ميراث فرهنگي
 -3خدمتگيرندگان:

بهره برداران مراكز تفريحي و ارگانهاي ذيربط
 -4خدمتدهنده:

معاونت ارزيابي انطباق
 -5مدارك و اطالعات مورد نياز:

گواهي بازرسي تجهيزات بازي و تفريحي
 -6فرم هاي مورد استفاده :

ثبت نام بهرهبرداران در سامانه مراكز تفريحي صورت گرفته و فاقد فرم ميباشد
 -7شرح مراحل انجام كار:

پس از ثبت نام بهرهبردار در سامانه مراكز تفريحي به آدرس
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شركت شركت بازرسي به

صورت تصادفي در سامانه تعيين ميگردد و بعد از بازديد نماينده شركت بازرسي از شهربازيها – زمينهاي بازي
و مهدهاي كودك  ،گزارشهاي بازرسي توسط شركت بازرسي به اداره كل جهت اعالم به بهرهبردار و ارگانهاي
ذيربط ارسال ميگردد.
 -8مسئوليت و اختيارات:

شركت بازرسي كننده  :بازرسي از تجهيزات بازي و تفريحي و ارائه گزارش به اداره كل استاندارد اعالم گزارش
بازرسي شركت بازرسي به بهره بردار و ارگانهاي ذيربط
 -9قوانين و مقررات:

استانداردهايملي ، 88416 ، 88416 ، 88411 ، 88414 ، 88412 ، 83249 ، 88498 ، 9896 ، 6346 ، 6346
 89866 ، 89861 ، 8328 ، 8329 ، 8388 ، 8988 ، 88419و  89866ودستورالعمل اجرايي شماره مدرك-
/32/289د
 -11نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش :

سامانه اينترنتي
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 -11مدت زمان انجام كار:

بستگي به مدت زمان الزم جهت رفع نواقص توسط بهرهبردار دارد و تائيديه صادر شده توسط شركت بازرسي در
حداقل زمان به بهرهبردار و ارگانهاي ذيربط اعالم ميگردد.
 -12نمودار گردش كار:

ثبت نام بهرهبردار در سامانه مراكز تفريحي توسط كارشناس اداره كل
كاربري به بهره بردار
واريز هزينه
اداره كل

اعالم آدرس سامانه ،رمز عبور و نام

مراجعه بهره بردار به سامانه با نام كاربري و رمز عبور جهت تعيين شركت بازرسي و

انجام بازرسي توسط شركت بازرسي

ارائه گزارش انجام بازرسي توسط شركت بازرسي به

اعالم گزارش بازرسي توسط اداره كل به بهره بردار و ارگانهاي ذيربط

ثبت نام بهره بردار در
سامانه مراكز تفريحي
توسط كارشناس اداره
كل

يك روز

اعالم گزارش بازرسي توسط اداره
كل به بهرهبردار و ارگانهاي ذيربط

اعالم آدرس سامانه ،رمز
عبور و نام كاربري به بهره
بردار

حداكثر
 4روز

يك روز

مراجعه بهره بردار به سامانه با
نام كاربري و رمز عبو جهت
تعيين شركت بازرسي و واريز
هزينه

ارائه گزارش انجام بازرسي توسط
شركت بازرسيبهادارهكل

حداكثر
 13روز

حداكثر
 13روز

انجام بازرسي
توسط شركت
بازرسي

