
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 معاونت علمی و فناوری سازمان ملی استاندارد اریان  
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  0شماره تجديد نظر :                    : ـــ تاريخ تجديد نظر

  حسوب می شود.سازمانی م بروناز نوع مدرک  شیوه نامهاين 

 "شیوه نامه"

 

  و صدور، تمدید و ابطال گواهینامه کیفیت ارزیابی انطباق

 عالمت استاندارد دانش نماد پروانه کاربرد و

 محصوالت دانش بنیانویژه 
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 شیوه نامه

 هدف -1

و کیفیت گواهینامه  ، تمدید و ابطالصدورفرآیند و انطباق ارزیابی  شیوهتعیین  شیوه نامهاین  از تدوین هدف

 دانش بنیان می باشد. برای محصوالتپروانه کاربرد عالمت استاندارد دانش نماد 

  

 دامنه كاربرد  - 2
در  محصوالت دانش بنیان بر اساس معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریدر مورد  شیوه نامه این

 .داردکاربرد  ،سازمانو واحد های ستادی  ادارات کل استاندارد استان ها
 روش اجراییبر اساس  ،اجباری و تشویقی ربرد عالمت استاندارد: صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدید پروانه کا  6 يادآوري

 .نمی باشد شیوه نامهمرتبط انجام می شود و در دامنۀ شمول این 
که برای فرآورده هایی نظیر صنایع دستی، سنتی،  گواهینامه های انطباقیصدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدید :   2يادآوري

گواهینامه های تأیید نوع و .... صادر می شوند، بر اساس دستورالعمل ها و محصوالت ارگانیک،  ،فناوریکاالهای مرتبط با نانو

 فرآیندهای مرتبط، انجام می شود. 

 کاربرد ندارد. و خدمات بهداشتی و درمانی انرژی هسته ایو  برای محصوالت مرتبط با دارو شیوه نامهاین :   0يادآوري 



 مسئولیت اجرا -3

و ها  استان داردستاناکل  اتادارمتقاضیان گواهینامه و یا پروانه، بر عهدة  شیوه نامهای این اجر مسئولیت

 می باشد. ربط ذیواحدهای ستادی 

 .باشد می ارزیابی کیفیت تمعاونعهدة  رب شیوه نامهبر حسن اجرای این  نظارتمسئولیت 

 

 ربطیقوانین و مقررات ذ - 4

 بعدی آن های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصالحیهقانون اصالح قوانین و مقررات  4-6

 .1731خرداد  و 1731بهمن  صوبم

 سال قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها واختراعات مصوب 4-2

 .مجلس شورای اسالمی 1731

 .شورای عالی استاندارد مصوبات 4-0

 .ت ذیربطسایر قوانین و مقررا 4-4
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 تعاریف -5

  واژه ها و اصطالحات با تعاریف زیر به کار برده می شوند : ،شیوه نامهدر این 

 .می باشدایران استاندارد سازمان ملی منظور : سازمان  5-6

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.: منظور  معاونت علمی و فناوري 5-2

 .می باشد استاندارد اناست اداره کل منظور: اداره کل 5-0

ارزیاابی  سازمان می باشند که زیر نظر معاونت  ارزیابی کیفیت کاال و خدماتر دفتمنظور  :دفتر ارزيابی 5-4

 .دفعالیت می نمای کیفیت

بر اساس تاییدیه صادره از معاونات علمای و   ه است ک)کاال یا خدمت( محصولی :  دانش بنیان محصول 5-5

 دانش بنیان تولید یا ارائه می گردد. یا موسسه شرکتقی یا توسط یک شخص حقیفناوری 

کاارگروه ارزیاابی و تشاخیص    " مورد تایید  شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونیشرکت دانش بنیان :  5-1

وابساته باه معاونات علمای و فنااوری       " صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجارا 

محاور، تحقاق اهاداف     افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد داناش  هم است که به منظور ریاست جمهوری

ساازی نتاایت تحقیاق و توساعه      علمی و اقتصادی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و ناوآوری( و تجااری  

افازوده فاراوان باه ویاره در      های برتر و باا ارزش  )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری

  .دشو ربوط تشكیل میافزارهای م تولید نرم

بار اسااس یاک     (KB-COC) محصاول داناش بنیاان   یک نامه انطباق یگواهمنظور گواهینامه کیفیت:  5-1

یا چند  بر اساس یک (KB-COP) یا گواهینامه محصول دانش بنیان قابل پذیرشاظهار شده استاندارد 

 می باشد. اظهار شده ویرگی

اجالسیه شاورای عاالی اساتاندارد     یكصد و نهمین 2بند د که در عالمت استاندارد دانش نما: دانش نماد 5-7

 ه تصویب رسیده است.ب استاندارد)های(ارزیابی شده مطابق اختصاصا برای محصوالت دانش بنیان

پروانه کاربرد عالمت یا و کیفیت که متقاضی دریافت گواهینامه  شرکت یا موسسه دانش بنیان : متقاضی 5-0

 می باشد. دانش نماداستاندارد 
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 شیوه نامه

در  را یک شخص حقیقی یاا حقاوقی   صالحیّتاست که وظیفه بررسی نهایی  کمیته ای: ارزيابیکمیته  5-3

داناش  برای محصاول  دانش نماد عالمت استاندارد یا پروانه کاربرد و  کیفیت نامهگواهی دریافت خصوص

  .برعهده داردرا  آنابطال  عدم صالحیت و در صورت لزومو  مورد تقاضابنیان 

منظور پروانه کااربرد عالمات اساتاندارد داناش نمااد مای باشاد کاه در صاورتیكه           : دانش نماد پروانه 5-63

حسب تصمیمات کمیته ارزیابی با احراز شرایط و استاندارد )های( اظهار شده صرفا استاندارد ملی باشد، 

 به متقاضی اعطا می شود.

 ،آن پس از پایاان مادت اعتباار    دانش نماد یا پروانهکیفیت  نامهگواهیتداوم بخشیدن به اعتبار : تمديد 5-66

 .می باشد براساس بررسی های الزم

 .می باشد دانش نماد کیفیت یا پروانه گواهینامهنامعتبر کردن  :ابطال 5-62

است کاه بار    استانمعاونت ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد منظور  استان: معاونت ارزيابی انطباق 5-60

دار می سطح  استان عهده  را در ارزیابی انطباقامور  ،یکل استان اتسازمانی ادار نمودار تشكیالت اساس

 باشد.

نماودار  است کاه بار اسااس    منظور اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل  :اداره اجراي استاندارد 5-64

ساطح    را درولیادی و خادماتی   واحادهای ت  ارزیابی انطبااق امور  ی،کل استان اتسازمانی ادار تشكیالت

 دار می باشد.استان عهده 

 شامل شرکت های بازرسی فنای یاا نموناه بارداری(    ) حقیقی یا حقوقی شخص :کارشناس استاندارد 5-65

باه   ،قاانون(  51طبق ضوابط آیین نامه انتخاب کارشناسان استاندارد )موضوع ماده  که صالحیت اواست 

و پروانه کارشناسی در رشته نظاارت بار اجارای اساتاندارد باا      ان رسیده ایر استاندارد سازمان ملیید تأی

 .به او اعطاء گردیده است ،دامنه فعالیت مرتبط با محصول مورد نظر

از   ISO 17025یاا    ISO/ISIRI 17025 گواهیناماه آزمایشاااه دارای  منظور  :آزمايشگاه مورد تايید 5-61

بار اسااس روش اجرایای     از ساازمان یاا دارای تاییدیاه    (ABیكی از نهادهای تایید صاالحیت کنناده )  

ی تایید صالحیت شده توسط مرکز ملی تایید صالحیت ایران اسامی آزمایشااهها می باشد. /ر555/202
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 شیوه نامه

قابال   www.isiri.gov.irاز طریق پایااه اطالع رسانی سازمان باه نشاانی    تاییدیه از سازماندارای و 

   دستیابی است.

از یكی   ISO 17020یا   ISO/ISIRI 17020 شرکت بازرسی دارای گواهینامهمنظور  :شرکت بازرسی 5-67

اسامی شرکت هاای بازرسای تاییاد صاالحیت شاده       .می باشد (ABاز نهادهای تایید صالحیت کننده )

ی سااازمان بااه نشااانی  توسااط مرکااز ملاای تاییااد صااالحیت ایااران از طریااق پایااااه اطااالع رسااان    

www.isiri.gov.ir .قابل دستیابی است   

منظور یک استاندارد بین المللی، ملی، منطقه ای، جامعه ای، و یاا کارخاناه    :پذيرشاستاندارد قابل  5-60

بارای فرآیناد    ازمانسا که مورد پاذیرش   می باشد 7مندرج در پیوست و توضیحات مطابق فهرست ای 

 .ارزیابی انطباق یک محصول دانش بنیان می باشد.

 

 اقدامات شرح -6

 ر صدو 6-6

 حراز هويت و تکمیل اطالعّات  فنیا 1-6-6

  .نماید به دبیرخانه اداره کل ارائه ،منظور احراز شرایط الزم به ،ار به شرح زیر ید مدارک و مستنداتباضی متقا

صدور درخواست "بق فرم طیا پروانه دانش نماد کیفیت  گواهینامه صدور و ارزیابی درخواست 1-6-6-6

به شماره مدرک  "و پروانه استاندارد دانش نماد (KB-COC)محصول دانش بنیان  گواهینامه انطباق

 چنانچه محصول بر اساس انطباق با یک استاندارد قابل پذیرش اظهار شود. ف/5

محصول دانش صدور گواهینامه درخواست "بق فرم طاهینامه کیفیت درخواست ارزیابی و صدور گو 1-6-6-2

چنانچه محصول فاقد استاندارد قابل پذیرش باشد و  ف/2 به شماره مدرک " (KB-COP)بنیان 

 انطباق بر اساس ویرگی )ها( شده باشد. یهاظهار

قوقی متقاضی، تایید معرفی نامه رسمی معاونت علمی و فناوری مبنی بر تایید هویت حقیقی یا ح 1-6-6-0

 دانش بنیان بودن شرکت یا موسسه و محصول مورد تقاضا و ..... 

http://www.isiri.gov.ir/
http://www.isiri.gov.ir/
http://www.isiri.gov.ir/
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 شیوه نامه

 تصویر گواهی فعالیت تولیدی یا خدماتی صادره از یک مرجع قانونی )در صورت دارا بودن( 1-6-6-4

متقاضی گواهینامه )در صورتی که  آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی تصویر 1-6-6-5

 .(نامه معاونت علمی و فناوری یک شخص حقوقی باشد بر اساس معرفیدانش نماد یا پروانه یفیت ک

معرفینامه معاونت علمی : در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد، ارائه مدارک شناسایی فردی به منظور تطبیق با يادآوري 

  و فناوری، الزامی است.
 

مایل به درج نام متقاضی که  در صورتی) تیعالمت تجارنام یا  ثبترسمی آگهی  گواهی یا  تصویر 1-6-6-1

 .(باشدکیفیت یا پروانه دانش نماد یا نمانام تجاری در گواهینامه 

کاالی اظهار شده توسط متقاضی صادره از یک آزمایشااه مورد تایید  انطباق آزمون مبنی بر نتیجه 1-6-6-7

 . )های( اظهار شدهیا ویرگی  پذیرشبر اساس یک استاندارد قابل 

 ذیربطتوسط آزمایشااه آن روز پس از تاریخ صدور  حداکثر شصت، اعتبار نتیجه آزمون برای طرح در کمیته ارزیابی : 6يادآوري 

   می باشد.

 ( باشد.functional(، یا عملكردی )performance(، کارآیی )specificationآزمون می تواند از نوع ویرگی ) :2يادآوري 

، پروهشااه استاندارد، و یا آزمایشااه های مورد ادارات کلدر آزمایشااه های  انجام آزمون در صورت عدم امكان:  0ري يادآو

اداره کل  آموزشی با حضور کارشناس تخصصی –واحد تولیدی و یا مراکز تحقیقاتییک انجام آزمون در آزمایشااه  ،یدتأی

 . باشد می امكان پذیر یا نماینده پروهشااه استاندارد،

 

خدمت اظهار شده توسط متقاضی صادره از یک شرکت بازرسی مورد انطباق بازرسی از  گزارش 1-6-6-0

 . یا ویرگی )های( اظهار شده پذیرشتایید یا کارشناس استاندارد بر اساس یک استاندارد قابل 

   وز پس از تاریخ انجام بازرسی می باشد.ر حداکثر شصت، اعتبار گزارش بازرسی برای طرح در کمیته ارزیابی : 6يادآوري 

توسط یک شرکت بازرسی یا کارشناس استاندارد، انجام آن  انجام بازرسی از یک خدمت در صورت عدم امكان:  2يادآوري 

 . باشد میامكان پذیر  ،اداره کل کارشناس تخصصیتوسط 

 

چنانچه استاندارد اظهار شده،  کیفیت برای متقاضیان گواهینامه استاندارد اظهار شدهمتن تصویر  1-6-6-3

 استاندارد ملی نمی باشد.
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 ارزيابی و صحّه گذاري مدارک  1-6-2

، به اداره کلیا پروانه دانش نماد کیفیت مدارک توسط متقاضی گواهینامه  حویل یا ارسالتپس از  1-6-2-6

روز، پرونده واحد  1مدت  ظرفحداکثر استان موظف است  معاونت ارزیابی انطباقکارشناس مرتبط 

به شماره  "محصول دانش بنیان ارزیابی کاربرگو  کارشناسی گزارش"متقاضی را بر اساس فرم 

 :موارد ذیل می باشدصحه گذاری بررسی کارشناسی شامل  نماید. و تكمیل بررسی /ف،3مدرک 

 فناوری ی ونامه معاونت علم و تطابق با معرفیو محصول  احراز هویت قانونی متقاضی 1-6-2-6-6

 .اظهار شده یا ویرگی )های( )ها( استاندارد 1-6-2-6-2

 .و نتیجه آزمون صادره برای کاالی مورد تقاضا اعتبار آزمایشااه آزمون کننده 1-6-2-6-0

 .برای کاالی مورد تقاضا نتیجه آزمون صادره بر اساس استاندارد اظهار شده کامل بودن 1-6-2-6-4

 .محصوالت و مقررات ذیربط اجباری ملی و عدم تعارض با استاندارد ار شدهاستاندارد اظه 1-6-2-6-5

 .شرکت بازرسی یا کارشناس استاندارد بازرسی کننده برای خدمت مورد تقاضااعتبار  1-6-2-6-1

 .برای خدمت مورد تقاضا صادره بر اساس استاندارد اظهار شده گزارش بازرسیکامل بودن  1-6-2-6-7

 .5-5-6مدارک و مستندات مندرج در بند سایر  1-6-2-6-0

اداره کل موظف کارشناس  در پرونده متقاضی،یا نیاز به مدارک تكمیلی کاستی مشاهده  در صورت 1-6-2-2

  عالم نماید.امتقاضی  روز کاری موارد را به نحو مقتضی به 2است ظرف مدت 

تحویل رئیس میته ارزیابی رح در کپس از تایید پرونده متقاضی در مرحله کارشناسی، جهت ط 1-6-2-0

 می شود. )دبیر کمیته( اداره اجرای استاندارد

 

 ارزيابیتشکیل کمیته  1-6-0
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پس از اطمینان ، استرا عهده دار  ارزیابیکه مسئولیت دبیری کمیته  ی استاندارداجرائیس اداره ر 1-6-0-6

نسبت به تعیین تاریخ تشكیل  ،(7-4-5-6)طبق بند  یمتقاض ةمدارک و مستندات پروند از تكمیل

  نماید.می اقدام  ،الكترونیكی برای اعضاء و ارسال دعوتنامۀارزیابی کمیته 

  پس از تكمیل مدارک، تشكیل شود. کاری روز 50باید حداکثر ظرف مدت  ارزیابیکمیته  : 6 يادآوري

روز کاری قبل از تشكیل کمیته ارزیابی  1حداقل  : دعوتنامه کمیته ارزیابی به انضمام تصویر مدارک و مستندات باید2يادآوري 

 به اطالع اعضاء رسیده باشد.

  شود.می ، تشكیل در محل اداره کل کمیته ارزیابی : 0 يادآوري

  

 حضور جهت نمایندهنسبت به اعزام  ،ضرورتتشخیص و در صورت  می تواند دفتر ارزیابی کیفیت 1-6-0-2

اینكه به طرق مقتضی نظر موافقت یا مخالفت خود را با اعطاء و یا اقدام نماید  ارزیابیدر کمیته 

 به دبیر کمیته منعكس نماید. یا پروانه دانش نماد کیفیتگواهینامه 

 د :شومی تشكیل  زیرافراد ر حضوبا  ارزیابی ۀکمیت 1-6-0-0

 )رئیس کمیته(؛ استان مدیرکل 1-6-0-0-6

  نماینده معاونت علمی و فناوری؛ 1-6-0-0-2

 ؛ دفتر ارزیابی کیفیتنماینده  1-6-0-0-0

  اداره کل های آزمایشااه امور اداره سرئی 1-6-0-0-4

شده یا  صالحیّتبازرسی تأیید  شرکت های یا کارشناس کارشناس استاندارد نفر 2حداکثر  1-6-0-0-5

 ظرانن یا کارشناس تشكل های تخصصی یا سایر صاحب صالحیت شده ییدهای تأزمایشااهکارشناس آ

  .تامر کیفی

 و بدون حق رای )دبیر کمیته( ی استاندارداجرا اداره ئیسر 1-6-0-0-1

و  افراد مطلع به عنوانلزوم صرفاً در صورت آزمون و یا بازرسی محصول، می توانند  امردخیل در و افراد کارشناسان  :6ي يادآور

 مرتبط با آن محصول، حضور یابند.   ارزیابیدر کمیته  بدون حق رأی

)ستادی یا  نمایندگان معاونت علمی و فناوری حسب تشخیص و تفویض آن معاونت می توانند از بنیاد نخباان :2ي يادآور

 باشند. و ...  پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد،استانی(
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 شیوه نامه

  .ت می یابدنفر دیار از اعضا رسمیّ دودبیر و حداقل  ،یسرئر حضوبا  ارزیابی ۀکمیت 1-6-0-4

ریاست  استانانطباق  یارزیاب معاون ،شودعدم حضور مدیر کل استان اجتناب ناپذیر  چنانچه 1-6-0-5

 .صورتجلسه را امضا می کند رکلیمدرا بر عهده خواهد داشت و از طرف  ارزیابی کمیته

 د:نزیر مورد بررسی قرار می گیر به شرح مدارک و مستندات ،وضوعات، مارزیابی در کمیتۀ 1-6-0-1

 . شیوه نامهاین  5-2-5-6طبق بند ارزیابی انطباق  کاربرگکارشناسی و  گزارش 1-6-0-1-6

  .شیوه نامهاین  5-5-6مدارک و مستندات پرونده متقاضی طبق بند  1-6-0-1-2

یا  پذیرشقابل اظهار شده با استاندارد )های(  مورد تقاضانطباق محصول ا مستندات 1-6-0-1-0

 .ویرگی)های( اظهار شده

 .در ارتباط با موضوع پرونده مستندات سایر مدارک و 1-6-0-1-4

بر اساس  ذیربط طبق آیین نامه اجرایی آن میزانکه  کارمزد خدماتیمفاصاحساب پرداخت  1-6-0-1-5

 .دشو مشخص مییا صدور پروانه استاندارد حسب مورد و صرف شده ساعت کار کارشناسی 

بازرسی با آزمایشااه، و  آزمونی انطباق شامل زینه های مرتبط با ارزیابمتقاضی موظف به تسویه حساب کلیه هیادآوری: 

 می باشد. و یا کارشناس استانداردشرکت بازرسی 
 

 :به شرح زیر می باشد ارزیابیکمیته اعضای وظایف و اختیارات  1-6-0-7

 شیوه نامهدر این  ت اداره جلسه و نظارت بر رعایت الزامات مرتبطمسئولیّ ارزیابیرئیس کمیته  1-6-0-7-6

  .تجزیه تحلیل و جمع بندی نهایی را بر عهده دارد ،و بررسی 6-3-5-6د مندرج در بند واراز جمله م

ارائه کلیه های الزم برای تشكیل جلسه و  هماهنایانجام  مسئول ،ارزیابیدبیر کمیته  1-6-0-7-2

کمیته  صورتجلسه ،ر پایان جلسهد و( در جلسه می باشد 6-3-5-6 بق بندط) متقاضیپرونده  مستندات

و تنظیم را  ف/4 به شماره مدرک " ارزیابیصورتجلسه کمیته " طبق فرم ،برای هر محصولرا  ارزیابی

   .کمیته می رساند در حاضر افراد یبه امضا

اکثریت رأی موافق  با ،دانش نماد یا پروانه کیفیت گواهینامهتصمیم نهایی در خصوص اعطای  1-6-0-0

 .دشومی  مصوب ،میتهک اعضای
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 شیوه نامه

 .نمی باشدقابل تفویض به غیر  1-3-5-6ند به غیر از مورد استثنا شده در ب ارزیابیاختیارات اعضای کمیته  : 6يادآوري 

نسبت به تكمیل  دتعه اخذنباید به صورت مشروط و یا کیفیت یا پروانه دانش نماد  گواهینامه صدورموافقت با :  2 يادآوري

  .صورت گیرد 6-3-5-6ر در بند وذکمدارک م رائهو ا نمودن
 می باشند.صرفاً دارای یک حق رأی هر یک  دفتر ارزیابی کیفیت و معاونت علمی و فناوریاعزامی از  نمایندگان: 0 يادآوري

 

یا  کیفیت گواهینامهواحد متقاضی شرایط الزم برای دریافت  ،ارزیابیهرگاه طبق نظر کمیته  1-6-0-63

مدت  طی را موجود )های(نقص دلیل مخالفت و کل موظف است اداره ،را نداشته باشد اددانش نم پروانه

، دبیر کمیته کاستی ها رفع در صورت نماید. به متقاضی اعالم ارزیابیپس از تشكیل کمیته  یک هفته

 .نماید مطرح ارزیابیدر کمیته طبق روال بندهای فوق االشاره، مجدداً را  می تواند پرونده

 

 صدور  1-6-4

حسب  باید، دبیر کمیته ارزیابی دانش نماد یا پروانه کیفیتدر صورت موافقت با صدور گواهینامه  1-6-4-6

یا پروانه  ف/1-5به شماره مدرک  " (KB-COC)محصول دانش بنیان  گواهینامه انطباق"مورد فرم 

    حصول دانش بنیانیا گواهینامه م ،ف/1-2 به شماره مدرککاربرد عالمت استاندارد دانش نماد 

(KB-COP) " مدیر  توسطنموده و  تكمیلکاری روز  1حداکثر طی مدت را ، ف/6شماره مدرک  به

 شود. امضاء و مهر کل استان

 .قابل تفویض نمی باشد این بند: اختیار مدیرکل در  يادآوري

  

 و حسب درخواست متقاضی، استاندارد )های( اظهار شده، استاندارد )های( ملی معتبر باشد هرگاه 1-6-4-2

، پروانه کاربرد عالمت استاندارد دانش نماد (KB-COC)گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان  بجای

 صادر می شود. 

پس از الصاق هولوگرام امنیتی و درج شماره و تاریخ دانش نماد یا پروانه  کیفیت گواهینامه اصل 1-6-4-0

به دفتر ارزیابی کیفیت و یا پروانه می شود. روگرفت گواهینامه  در دبیرخانه اداره کل، تحویل متقاضی

 معاونت علمی و فناوری ارسال می شود.
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 شیوه نامه

به رعایت الزامات نشانه گذاری محصول مرتبط ملزم دانش نماد یا پروانه  کیفیت متقاضی پس از اخذ گواهینامه:  يادآوري

 شیوه نشانه گذاری توسط سازمان ابالغ خواهد شد. میباشد.

 

 صادر می شود.سال  3 با اعتبارو پروانه دانش نماد کیفیت  گواهینامه 1-6-4-4

 آنبه هر دلیلی نیاز به اعمال تغییر در مفاد  ،یا پروانه دانش نماد کیفیت گواهینامهچنانچه در مدت زمان اعتبار  :  يادآوري

اصالحات الزم را اعمال  ،شیوه نامهر این د مربوطاداره کل موظف است ضمن حصول اطمینان از رعایت الزامات  ،باشد

 نماید.

 

دانش  و پروانه کیفیت گواهینامهمربوط به صدور  به روز رسانی شده تاکل استان باید اطالع اداره 1-6-4-5

 هد و نسبت به پایش و کنترل آماری آن اقدام نماید.دپورتال اداره کل قرار را در نماد 

موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در دانش نماد یا پروانه کیفیت گواهینامه  دارنده 1-6-4-1

 نماید.مراتب را بالفاصله به اداره کل اعالم  ،6-3-5-6مدارک و مستندات و شرایط موضوع بند 

 

 تمديد 1-2

به طرق اداره کل باید  ،دانش نماد یا پروانه کیفیت گواهینامهاز پایان اعتبار  پیش روز 30حداقل  1-2-6

به عمل  ،مستندات الزم را به منظور به روز رسانی اقدامات اطالع رسانی نماید تا آنقتضی به دارنده م

 .آورد

اجرای  اداره رئیس ،این روش اجرایی 5-2-5-6در صورت تداوم کیفیت و رعایت الزامات بند  1-2-2

 گواهینامهاعتبار  انقضاء تا قبل از تاریخو  پرونده و انجام تسویه حساب بررسی پس از بایداستاندارد 

 با تاریخ انقضاء جدید با اعتبار سه سال اقدام آننسبت به تهیه پیش نویس  دانش نماد یا پروانه کیفیت

 می رسد. مدیرکل استانو مهر  ءامضا به ارزیابی انطباق تأیید معاوننموده و پس از 

 6-5-5-6و یا   1-5-5-6 هایبا مشخصات مندرج در بندیانه سالیا گواهی بازرسی سالیانه حداقل یک نتیجه آزمون : 6 يادآوري

 مورد نیاز است. دانش نماد یا پروانه کیفیت برای تمدید گواهینامه

تمدید دانش نماد یا پروانه کیفیت در خصوص گواهینامه  6-4-5-6الی  2-4-5-6 هایکلیه اقدامات مندرج در بند: 2 يادآوري

 نیز صادق است.اعتبار شده 
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 شیوه نامه

مجاز به  شخص حقیقی یا حقوقی، دانش نماد یا پروانه کیفیت گواهینامهپس از انقضای مدت اعتبار  1-2-0

نمی باشد.  اتدر زمینه مرتبط با دامنه کاربرد آن و تبلیغ دانش نماداستاندارد عالمت  یا آن واستفاده از 

 اقدام نماید. هشدار الزمکنترل و پایش و اداره کل موظف است نسبت به 

از  دیجددانش نماد  یا پروانه کیفیت گواهینامهاعتبار  ،متقاضیتوسط  دیتمد طیدر صورت احراز شرا 1-2-4

 گردد. یم دیو به مدت سه سال تمد یقبل گواهینامهاعتبار  انیزمان پا

کل را در پورتال اداره دانش نماد  یا پروانه کیفیت گواهینامه دیات مربوط به تمداطالعّ دیاداره کل با 1-2-5

 و نسبت به پایش و کنترل آماری آن اقدام نماید. دینما یو به روز رسان قرار داده

 

  ابطال 4 -1  

بالفاصله نسبت به تشكیل  ،در صورت اطمینان از وقوع یكی از شرایط زیراداره کل موظف است  1-4-6

  .ایدنم اقدام کیفیت یا پروانه دانش نماد گواهینامهابطال به منظور  ارزیابیکمیته 

 .یا پروانه و استفاده سوء از گواهینامه تبلیغات گمراه کنندههر گونه  1-4-6-6

اظهار شده یا ویرگی )های(  )های(استانداردالزامات با محصول  انطباقعدم تداوم  احرازدر صورت  1-4-6-2

 .دانش نماد یا پروانهکیفیت  و پس از یک مرحله اخطار به دارنده گواهینامه

یا پروانه  کیفیتدارنده گواهینامه اساس اعالم رسمی معاونت علمی و فناوری دایر بر تخطی  بر 1-4-6-0

 .صالحیت شرکت های دانش بنیانو از قوانین و مقررات ذیربط  دانش نماد

 حكم محاکم صالحه.بر اساس  1-4-6-4

بالفاصله مراتب را به  ،یا پروانه دانش نماد کیفیت گواهینامهاداره کل موظف است در صورت ابطال  1-4-2

ارزیابی کیفیت و معاونت  دفتر رایرا ب صورتجلسهتصویر اداره کل باید ضمناً  .دنمای ربط ابالغ ذی شخص

   .کندارسال  و فناوری علمی
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 شیوه نامه

موظف  ،آناداره کل مبنی بر ابطال  وصول ابالغ از زمانیا پروانه دانش نماد کیفیت  دارنده گواهینامه 1-4-4 

مورد  برای محصولدانش نماد عالمت استاندارد گواهینامه و یا از  بهره گیریتبلیغات و  هرگونه است

  .نماید را متوقف نظر

  شرایط و الزامات بند آندارنده چنانچه  ،دانش نماد یا پروانه کیفیت گواهینامهصورت ابطال در 1-4-1

بر  ،دانش نماد یا پروانهکیفیت  نامهگواهی مجدد صدورفرایند  ،را احراز نماید شیوه نامهاین   6-5-3-6

  .انجام می شود شیوه نامهاین  5-6طبق بند 

 

 ك مرتبطمدار -7

همكاری فی مابین سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تفاهم نامه  7-6

 .55/55/5351مورخ  50221/55شماره 

 .خدماتیرمزد آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه کا 7-2

 

 بایگانی سوابق -8

سازمان به و مدیریت ذیربط  ها در ادارات کل استان شیوه نامهکلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این 

 .شود ناهداری می سال 1مدت 

 .حقوق متقاضیان می باشندمالكیت معنوی و سازمان و ادارات کل مكلف به حفظ مدارک و مستندات و صیانت از : يادآوري

 

 گیرندگان نسخ -9

مدیران  ،پروهشااه استاندارد رئیس ،سازمان معاونین، ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری ،رئیس سازمان

 ستادی و استانی. کل

 

 ها پیوست -11
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 شیوه نامه

و پروانهه    (SB-COC)صدور گواهینامه انطباق محصول دانش بنیاا   درخواست "فارم   5پیوست شماره  63-6

  ف /5 مدرک  به شماره " داستاندارد دانش نما

باه شاماره     " (KB-COP)گواهینامه محصاول داناش بنیاا      صدوردرخواست  "فرم  2پیوست شماره  63-2

 .ف/2مدرک 

 مادرک  باه شاماره   "ارزیابی محصول دانش بنیاا   کاربرگگزارش کارشناسی و " فرم 3پیوست شماره  63-0

 .ف/3

  .ف/4 مدرک به شماره "یابیارزصورتجلسه کمیته " فرم 4پیوست شماره  63-4

و پروانه کاربرد عالمت  (KB-COC)حصول دانش بنیا  برای م گواهینامه انطباق"فرم  1پیوست شماره  63-5

 .ف/1-2و  ف/1-5 رکامد به شماره "استاندارد دانش نماد

 ک مادر  باه شاماره   " (KB-COP)گواهینامه محصول برای محصول دانش بنیا  "فرم  6پیوست شماره  63-1

 .ف/6

 ."پذیرشقابل استانداردهای "فهرست  7پیوست شماره  63-7

 

 مدارك منسوخ و باطل شده -11

 نمی شود. نامهشیوه شامل این 



 

 


