 -1عنوان روش اجرايي :

آزمون ساير وسايل توزين سنجش ( سبك)
 -2هدف:

تصديق عملكرد انواع ترازو و وزنه
 -3خدمتگيرندگان:

واحدهاي صنفي دارنده وسايل توزين و سنجش در داد و ستد عمومي
 -4خدمتدهنده:

اداره اندازه شناسي با همكاري آزمايشگاههاي همكار تاييد صالحيت شده در زمينه مرتبط
 -5مدارك و اطالعات مورد نياز:

معرفي نامه براي آزمايشگاه مربوطه از سوي اداره كل و صدور كارت بازرسي معتبر از سوي مركز ملي اندازه-
شناسي و اوزان و مقياسها
 -6فرم هاي مورد استفاده :

صورتجلسه آزمون دورهاي وسايل سنجش و توزين  ،تعهد نامه اصالح و تعمير و صورتمجلس توقيف و جمع
آوري در اجراي ماده  91ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياسها و وسايل سنجش
 -7شرح مراحل انجام كار:

پس از برنامه ريزي طي نامهاي كتبي آزمايشگاه همكار مورد نطر به فرماندار و فرمانده نيروي انتظامي هر شهرستان
معرفي ميگردد و آزمايشگاه  ،پس از هماهنگي هاي الزم با مسئولين مرتبط درآن شهرستان از جمله اداره صنعت و
معدن و اتاق اصناف شهرستانها  ،نسبت به انجام آزمون دورهاي و تصديق وسايل توزين و سنجش واحد هاي
صنفي اقدام مينمايد و گزارش عملكرد خود را به صورت ماهيانه به اداره كل اعالم مينمايد.
 -8مسئوليت و اختيارات:

مسئوليت اين روش اجرايي با مركز ملي اندازهشناسي واوزان ومقياسها و ادارهكل استاندارداستان ميباشد.
 -9قوانين و مقررات:

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و
مقياس ها و وسايل سنجش
 -11نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش :

آزمون و تصديق وسايل توزين و سنجش مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  9-9851و  9-5858و شامل
ترازوهاي مرجع  ،وزنههاي مرجع و وسيله حمل وزنهها ميباشد .
 -11مدت زمان انجام كار:

بسته به تعداد واحدهاي صنفي موجود در هر شهرستان ميباشد .

 -12نمودار گردش كار:

شروع

برنامهریزی

معرفی آزمایشگاه همکار به اداره صنعت  ،معدن وتجارت

هماهنگی آزمایشگاه همکار با اتاق اصناف شهرستان
انجام آزمون و گرفتن تعهد
تعمیر در صورت مردودی

مراجعه به واحدهای صنفی به اتفاق نماینده اصناف

انجام آزمون و تصدیق در صورت قبولی

صدور گواهی تصدیق

گزارش ماهیانه انجام کار به اداره کل از طرف آزمایشگاه همکار

پایان

مراجعه مجدد پس از
مهلت داده شده

