اداره كل استانذارد استان كردستان
طرح طاها (طرح اجراي هماهنگ استانذارد)
موارد قانونی طرح
ًظام استاًذاسدساصي دس سٌذ چطن اًذاص تيست سالِ جوَْسي اسالهي ايشاى سا هي تَاى دس دٍ تخص ريل
تشسين ًوَد:
- 1

تشخَسداسي جاهؼِ ايشاًي اص سالهت ،سفاُ ،ايوٌي  ،اهٌيت غزا ٍ تْشُ هٌذي اص هحصَالت ،خذهات ٍ

هحيط صيست هطلَب
- 2

تشخَسداسي اص داًص پيطشفتِ ،تَاًايي دس تَليذ ػلن ٍ فٌاٍسي ٍ دستياتي تِ جايگاُ اٍل التصادي ،ػلوي

ٍ فٌاٍسي دس سطح هٌطمِ تا جْص ًشم افضاسي ،تَليذ ػلن ٍ سضذ پشضتاب ٍ هستوش التصادي
دس سٌذ هلي تَسؼِ استاًذاسد ساصي ايشاى تَليذ ٍ هثادلِ ّش ًَع كاال ٍ خذهات هطاتك تا استاًذاسد سا هأهَسيت
ساصهاى هلي استاًذاسد ايشاى تثييي ًوَدُ است كِ تشاي تحمك ايي هأهَسيت ساصهاى خَد سا هكلف تِ اًجام
تشًاهِ ّايي كِ دس لالة طشح تؼشيف گشديذُ است كِ هْوتشيي ايي طشح ّا  ،طشح اجشاي ّواٌّگ استاًذاسد
(طاّا) هي تاضذ .تِ هَجة لاًَى اصالح لَاًيي ٍ همشسات ساصهاى هلي استاًذاسد ايشاى تَيژُ هَاد  9ٍ3،4،6تِ
هٌظَس تحمك هأهَسيت فَق تأهيي ايوٌي ،حفظ ٍ استماء سالهت ػوَهي ٍ ّوچٌيي حوايت اص حمَق هصشف
كٌٌذُ ٍ ايجاد سلاتت ساصًذُ  ،دس تيي ػشضِ كٌٌذگاى هحصَالت داخلي ٍ يا كاالّاي ٍاسداتي ٍ تأثيش استفادُ اص
هحصَالت استاًذاسد ٍ تا كيفيت دس اصالح الگَي هصشف ضشٍست اًجام ًظاست تش كيفيت هحصَالت دس
هشاكض ًگْذاسي ،ػشضِ ٍ فشٍش ،ػالٍُ تش هشاكض تَليذ الضاهي هي تاضذ.
تاريخچه طرح جامع اجراي هماهنگ استانذارد هاي اجباري و طرح طاها
تفكش اجشاي ايي طشح اص اٍاخش سال  83تِ هٌظَس فشٌّگ ساصي دس جاهؼِ ٍ ًيض كٌتشل تاصاس تِ ٍجَد آهذ ٍ همشس
گشديذ طشحي تا ػٌَاى "طشح جاهغ اجشاي ّواٌّگ استاًذاسدّاي اجثاسي" دس كطَس اجشا ضَد.
تشاساس تشًاهِ صهاى تٌذي اػالم ضذُ دس آى سال  ،اجشاي طشح دس ّفت هشحلِ پيص تيٌي گشديذ تا تتَاى  485للن
فشآٍسدُ هطوَل استاًذاسد اجثاسي تَليذ داخل سا تحت ًظاست ٍ كٌتشل لشاس داد كِ ايي الالم دس حال حاضش
تيص اص  600گشٍُ هحصَل سا ضاهل هي ضَد .طشح طاّا اص تاسيخ  1388/9/9تصَية ٍ جايگضيي طشح جاهغ
گشديذ .طشح طاّا هخفف (طشح اجشاي ّواٌّگ استاًذاسد) هي تاضذ .ايي طشح دستشگيشًذُ  5گشٍُ اص كاالّاي
هي تاضٌذ كِ ػثاستٌذ اص -1 :كاالّاي هطوَل همشسات استاًذاسد اجثاسي  -2كاالّاي داساي استاًذاسد تطَيمي

-3كاالّاي ٍاسداتي هطوَل همشسات استاًذاسد اجثاسي  -4خَد اظْاسي  -5سايش كاالّاي داساي اّويت جْت
سالهت جاهؼِ تحت ػٌَاى هادُ  4لاًَى ساصهاى تِ هَسد اجشا گزاضتِ ضذ.
هذف طرح
ّذف اص اجشاي ايي طشح  ،اًجام ّواٌّگ ٍظايف لاًًَي ساصهاى هلي استاًذاسد ايشاى دس سشاسش كطَس تِ هٌظَس
ضٌاســايـي ٍ استاًذاسدساصي ٍاحذّاي تَليذي هطوَل همشسات استاًذاسدّاي اجثاسي ،استماي سطح كيفي
فشآٍسدُ ّا دس ساستاي تأهيي ايوٌي ٍ سالهت جاهؼِ ،اػتوادساصي ٍ تَجِ ػوَم تِ ػالهت استاًذاسد ايشاى ٍ
جلَگيشي اص تَليذ ٍ ػشضِ كاالي تا كيفيت پاييي تَدُ ٍ ّوچٌيي لاتل سلاتت تَدى كاالّاي صادساتي دس
تاصاسّاي تيي الوللي ٍ حضَس هَفك ٍ هؤثش دس تجاست جْاًي هي تاضذ.
برنامه ها :
 اجشاي ّواٌّگ استاًذسدّاي اجثاسي دس سطح كطَس ضٌاسايي ٍاحذّاي تَليذي هطوَل استاًذاسدّاي اجثاسي فالذ ًطاى استاًذاسد كٌتشل كاالّاي هطوَل استاًذاسدّاي اجثاسي دسهشاكض ػشضِ ٍتَصيغ استماي سطح كيفي فشآٍسدُ ّاي تَليذي دس ساستاي تأهيي ايوٌي ،تْذاضت ٍ سالهت جاهؼِ جوغ آٍسي كاالي فالذ كيفيت اص هشاكض تَليذ ،توشكض ،تَصيغ ٍ ػشضِ تشخَسد لاًًَي تا ٍاحذّاي تَليذي غيشهجاص ٍ فالذ پشٍاًِ استاًذاسد تشخَسد لاًًَي تا جاػليي ػالهت استاًذاسد ٍ جوغ آٍسي كاالي هجؼَل تشخَسد لاًًَي تا ػشضِ كٌٌذگاى كاالّاي فالذ كيفيت هطوَل استاًذاسد اجثاسي هحذٍد ًوَدى فضاي ػشضِ كاالّاي فالذ ػالهت استاًذاسد خشيذ ًوًَِ كاالّاي هطوَل همشسات استاًذاسد اجثاسي اص هشاكض ػشضِ ٍ آصهَى آًْا اسائِ خذهات فٌي ٍ كاسضٌاسي تِ ٍاحذّاي تَليذي فالذ پشٍاًِ استاًذاسد جلة هطاسكت تَليذكٌٌذگاى ٍ هصشف كٌٌذگاى دس تَليذ ٍ هصشف هحصَل هطاتك استاًذاسد ايجاد اهكاى سلاتت كاالّاي تَليذ داخل دس همايسِ تا كاالّاي ٍاسداتي اص ًظش كيفيت تشٍيج فشٌّگ استاًذاسد ٍ استماء ٍ تْثَد هستوش استاًذاسدّاي هلينحوه اجراي فعاليت مربوطه در استانذارد
ايي طشح ضاهل پٌج فشآيٌذ هي تاضذ كِ ػثاستٌذ اص :

ً - 1وًَِ تشداسي
 - 2اسسال ًوًَِ
 - 3اًجام آصهَى
 - 4تشسسي ًتايج ٍ اسسال آًْا تِ ٍاحذّاي هشتَطِ
 - 5الذاهات حمَلي
تِ هٌظَس اجشاي ّواٌّگ ٍ تشًاهِ سيضي ضذُ دس سطح كطَس سٍش اجشايي طشح دس سال  88تْيِ  ،تصَية ٍ
تشاي اجشا اتالؽ گشديذُ است ٍ تا تَجِ تِ ػولكشد ٍ تجشتيات كسة ضذُ دس سال  89تجذيذًظش گشديذُ است.

