 -1عنوان روش اجرايي :

آزمون باسكول وسايل نقليه جادهاي(سال )5931
 -2هدف:

تصديق عملكرد باسكول هاي وسايل نقليه جادهاي
 -3خدمتگيرندگان:

كليه دارندگان باسكول وسايل نقليه جادهاي
 -4خدمتدهنده:

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

درخواست الكترونيكي در سامانه جامع اندازه شناسي به نشاني NMCI.ISIRI.GOV.IR
 -6فرم هاي مورد استفاده :

فرم الكترونيكي درخواست آزمون در سامانه جامع اندازه شناسي به نشاني NMCI.ISIRI.GOV.IR
 -7شرح مراحل انجام كار:

پس از دريافت درخواست كتبي و يا الكترونيكي  ،درخواست به آزمايشگاه مربوطه ارجاع داده ميشود و
آزمايشگاه همكار پس از هماهنگيهاي الزم نسبت به انجام آزمون و تصديق باسكول مورد نظر 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 مترتبه مقررات
اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش
 -11نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش :

آزمون و تصديق باسكولهاي وسايل نقليه جادهاي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  57201و آزمايشگاه سيار
شامل تريلي به همراه اتاقك مخصوص و وزنههاي مرجع و تجهيزات جانبي حمل وزنه ميباشد.
 -11مدت زمان انجام كار:

مدت زمان انجام كار براي هر درخواست به طور تقريبي  04روز كاري ميباشد.

 -12نمودار گردش كار:

شروع

دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی
 3روز

ارجاع درخواست به آزمایشگاه همکار
 5روز

انجام هماهنگی های الزم توسط آزمایشگاه همکا ر با درخواست کننده
 9روز
يك روز

مراجعه به محل برای
انجام آزمون
 9روز

انجام آزمون و تصدیق در صورت قبولی
 2روز

صدور گواهی و الصاق برچسب
 6روز

گزارش ماهیانه انجام کار به اداره کل از
طرف آزمایشگاه همکار

پایان

انجام آزمون و گرفتن تعهد تعمیر
در صورت مردودی
 41روز

مراجعه مجدد پس از مهلت داده شده

