اقذا مات الزم جهت اتديي اشخاص حقوقي متقاضي تهيه شيپ نويس استانذا رداهي ملي اريان

اشخاص حقوقي متقاضي تهيه شيپ نويس استانذا رداهي ملي اريان بايذ

الف -فرم اطالعات اشخاص حقوقي را تنميل و به همراه ساير مذارك و مستنذات زير به دفتر تذوين ارسال
نماينذ
()1

درخًاست متبي با امضاي افراد مجاز

()2

تػًير اساسىامٍ ي آخريه تغييرات يا پرياوٍ رسمي تاسيس از مراجغ ري غالح ي قاوًوي در مطًر ي يا
َرگًوٍ مجًزَاي قاوًوي مًجًد ،مًضًع فؼاليت مىذرج در اساسىامٍ بايستي مرتبظ با فؼاليتُاي
تحقيقاتي،عراحي ،فىي مُىذسي ،تُيٍ پيص وًيس استاوذارد ي يا َمناري با سازمان استاوذارد باضذ.

()3

تػًير آگُي تأسيس ضرمت ي آخريه تغييرات

()4

تػًير پرياوٍ مارضىاسي حقًقي(درغًرت يجًد  -تمام غفحات)

()5

رزيمٍ ماري(ليست استاوذاردَاي تذييه ضذٌ)

()6

فُرست اسامي اضخاظ حقيقي ياجذ ضرايظ براي دبيري جُت عرح در مميتٍ تاييذ بٍ َمراٌ تػًير
مذرك تحػيلي آوان

()7

تػًير گًاَي تأييذ تُيٍ پيص وًيس استاوذاردَاي ملي حذاقل يني از دبيران مؼرفي ضذٌ ؛

يادآوری  -1حذاقل يني از دبيران مؼرفي ضذٌ مي بايست داراي پرياوٍ مارضىاسي تذييه استاوذارد بًدٌ مٍ وظارت
بر چگًوگي اوجام امًر تذييه يتائيذ آن َا را بر ػُذٌ دارد
يادآوری  -2مذت اػتبار تاييذيٍ ضخع حقًقي مىًط بٍ مؼتبر بًدن پرياوٍ مارضىاس استاوذارد مؼرفي ضذٌ ميباضذ.
()8

ارائٍ مذارك مبىي بر َمناري دبيران مؼرفي ضذٌ
 )1مذارك مطخػٍ فردي (مارت ملي ،ضىاسىامٍ)
 )2مذرك تحػيلي

) /33/217د (دستورالعمل تأييذ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي پيشنويس استانذارد91-1-26 -
(پيوست شماره /33/217-1ف).
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 )3رزيمٍ ماري
 )4تؼييه رضتٍ تخػػي (زميىٍ فؼاليت) تذييه دبيران مغابق با ػىاييه  31گاوٍ مميتٍ ملي
 )5قرارداد َمناري ي يا ليست بيمٍ پرداختي بٍريز.
 )6تػًير گًاَي آمًزضي « :استاوذارد ملي ايران ضمارٌ  5با ػىًان استاوذاردَاي ملي ايران -ساختار ي
ضيًٌ وگارش» ي « ريش اجرايي فرايىذ تذييه استاوذارد ملي ايران»
 )7ثبت  3ضمارٌ استاوذارد ملي مٍ دبير مؼرفيضذٌ در تذييه آوُا مطارمت داضتٍ يا دبيري آورا بؼُذٌ
داضتٍ است.
ب -بررسي صحت و تاييذ يا رد مذارك توسط دفتر تذوين ظرف يل هفته
ج -ارسال مذارك تاييذشذه دفتر تذوين به مميته تاييذ جهت بررسي
ج )1-عذم تائيذ با اعالم متبي ظرف دو هفته توسط دفتر تذوين
ج )2 -صذور گواهي تائيذ با اعتبار سه سال توسط دفتر تذوين

يادآوری  -حذاقل دي ماٌ قبل از اتمام ،بايذ تقاضاي تمذيذ اضخاظ حقًقي بٍ َمراٌ مذارك يگسارش ػملنرد بٍ
دفتر تذييه ارسال ضًد پس از بررسي ي عرح در مميتٍ تاييذ درغًرت تػًيب ،مجذداً براي سٍ سال ديگر
تمذيذ مي ضًد.
د -معرفي رابط تذوين توسط اشخاص حقوقي ظرف مذت دو هفته پس از صذور گواهي .

يادآوری َ -1ر يل از دبيران حائس ضرايظ تىُا مي تًاوىذ از عريق يل ضخػيت حقًقي مؼرفي گردوذ.
يادآوری -2اضخاظ حقًقي تائيذ ضذٌ مًظف َستىذ تىُا از اضخاظ حقيقي مؼرفي ي تائيذ ضذٌ بٍ ػىًان
دبير استفادٌ ومايىذ.
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