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پیشگفتار:
در عصر حاضر پیشرفت فناوری و به موازات آن تنوع و گوناگونی کاالها
و خدمات ،سبب باز تعریف مباحثی چون کیفیت و مرغوبیت کاال شده
است ،به شیوهای که امروزه به عنوان مهمترین عامل تنظیم بازار داخلی
یا خارجی محسوب میشود.
یکی از سیاستهای توسعه بازار محصوالت و خدمات دانشبنیان و
افزایش تقاضای محصوالت و خدمات آنها در بازار هدف ،بهرهگیری از ابزار
استاندارد و ارتقای نظام آزمون ،به منظور استانداردسازی محصوالت و
خدمات دانشبنیان است؛ زیرا استانداردسازی عالوه بر این که موجب
افزایش تقاضا برای خرید کاالی با کیفیت زیاد میشود ،سبب رشد میزان
صادرات و همچنین صرفهجویی در صرف وقت ،کاهش هزینهها ،تأمین
امنیت و بهداشت عمومی ،و افزایش رفاه و درآمد ملی نیز خواهد شد.
بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس
رسالت خویش در نقشه جامع علمی کشور ،با همکاری و مشارکت کارآمد
سازمان ملی استاندارد ،ایجاد زمینۀ الزم برای تسهیل در عرضه ،تقاضا و
جهتدهی به زنجیره تأمین و بسترسازی مناسب به منظور توسعه
تجهیزات ساخت داخل و استانداردسازی محصوالت و خدمات دانشبنیان
را در دستور کار خود قرار داده است.
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در این راستا ،تفاهمنامه شماره  11/52005مورخ 1955/11/11
فیمابین این دو مجموعه به عنوان متولیان اصلی این امر با موضوع «صدور
گواهی انطباق و محصول برای محصوالت دانشبنیان» منعقد ،و به منظور
اجرایی نمودن آن "آییننامه اجرایی صدور گواهی انطباق گواهی
محصول و نشان استاندارد دانش نماد ویژه محصوالت دانشبنیان" تهیه
و در یکصد و نهمین اجالسیۀ شورای عالی استاندارد ،به تصویب رسیده
است.
امید است ،اجرایی شدن این آییننامه در قالب برنامههای عملیاتی
هدفمند ،شاهد مشارکت مؤثر ذینفعان کلیدی در بخشهای دولتی،
عمومی و خصوصی ،کشور در توسعه زیستبوم نوآوری میهن عزیزمان
باشیم.
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مقدمه
این شیوهنامه با هدف "استانداردسازی محصوالت دانشبنیان" و
تعیین نحوه ارزیابی و صدور گواهینامه کیفیت و با همکاری مشترک
معاونت علمی و فناوری و سازمان ملی استاندارد تدوین و در تاریخ
 1956/5/11از سوی معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و رییس
محترم سازمان ملی استاندارد ابالغ شده است.
این شیوهنامه مشتمل بر سه بخش "اجرایی" و "پیوستهای مرتبط" و
"نسخ باطل شده" میباشد؛ که در مجموع در  11بند و  01یادآوری تهیه
و تدوین شده و در بهار  1951نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
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شی
وه انهم
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 -1هدف
هدف از تدوین این شیوهنامه تعیین شیوه ارزیابی و فرآیند صدور،
تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد عالمت استاندارد
دانشنماد ،برای محصوالت دانشبنیان میباشد.
 - 2دامنه كاربرد
این شیوهنامه در مورد محصوالت دانشبنیان ،بر اساس معرفی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادارات کل استاندارد استانها و
واحدهای ستادی سازمان ،کاربرد دارد.
یادآوری  -1صدور ،تمدید ،تعلیق ،ابطال و تجدید پروانه کاربرد عالمت
استاندارد اجباری و تشویقی ،بر اساس روش اجرایی مرتبط انجام میشود ،و در
دامنۀ شمول این شیوهنامه نمیباشد.
یادآوری  -2صدور ،تمدید ،تعلیق ،ابطال و تجدید گواهینامههای انطباقی که
برای فرآورده هایی نظیر صنایع دستی ،سنتی ،کاالهای مرتبط با نانو فناوری،
محصوالت ارگانیک ،گواهینامههای تأیید نوع و  ....صادر میشوند ،بر اساس
دستورالعملها و فرآیندهای مرتبط ،انجام میشود.
یادآوری  -3این شیوهنامه برای محصوالت مرتبط با دارو و انرژی هستهای و
خدمات بهداشتی و درمانی کاربرد ندارد.
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 -3مسئولیت اجرا
مسئولیت اجرای این شیوهنامه بر عهدة متقاضیان گواهینامه و یا پروانه،
ادارات کل استاندارد استانها و واحدهای ستادی ذیربط میباشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوهنامه بر عهدة معاونت ارزیابی
کیفیت میباشد.
 - 4قوانین و مقررات ذیربط
 -1-4قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور مصوب سال 1956
مجلس شورای اسالمی.
 -2-4قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها واختراعات مصوب سال  1915مجلس شورای اسالمی ایران.
 -3-4مصوبات شورای عالی استاندارد.
 -4-4سایر قوانین و مقررات ذیربط.
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 -5تعاریف و اختصارات
در این شیوهنامه ،واژهها و اصطالحات با تعاریف زیر به کار برده میشوند:
 -1-5سازمان :منظور سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.
 -2-5معاونت علمی و فناوری :منظور معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری میباشد.
 -3-5اداره كل :منظور اداره کل استاندارد استان میباشد.
 -4-5دفتر ارزیابی :منظور دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان
میباشند که زیر نظر معاونت ارزیابی کیفیت فعالیت مینماید.
 -5-5محصول دانشبنیان :محصولی (کاال یا خدمت) است که براساس
تأییدیه صادره از معاونت علمی و فناوری توسط یک شخص حقیقی یا
شرکت یا مؤسسه دانشبنیان تولید یا ارائه میگردد.
 -6-5شركت دانشبنیان :شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی مورد
تأیید "کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا" وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری است که به منظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد
دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد
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اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و
تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان
به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.
 -6-5گواهینامه انطباق :منظور گواهینامه انطباق یک محصول
دانشبنیان ) (KB-COCبر اساس یک استاندارد اظهار شده قابل پذیرش
یا گواهینامه محصول دانشبنیان ) (KB-COPبر اساس یک یا چند
ویژگی اظهار شده میباشد.
 -7-5دانشنماد :عالمت استاندارد دانشنماد که در بند  0یکصد و
نهمین اجالسیه شورای عالی استاندارد اختصاصاً برای محصوالت

دانشبنیانارزیابی شده مطابق استاندارد(های) ملی به تصویب رسیده
است.
 -8-5متقاضی :شرکت یا مؤسسه دانشبنیان یا شخص حقیقی که
متقاضی دریافت گواهینامه انطباق و یا پروانه کاربرد عالمت استاندارد
دانشنماد میباشد.
 -9-5كمیته ارزیابی :کمیتهای است که وظیفه بررسی نهایی صالحیت
یک شخص حقیقی یا حقوقی را در خصوص دریافت گواهینامه انطباق و
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یا پروانه کاربرد عالمت استاندارد دانشنماد برای محصول دانشبنیان مورد
تقاضا و در صورت لزوم عدم صالحیت و ابطال آن را برعهده دارد.
 -11-5پروانه دانشنماد :منظور پروانه کاربرد عالمت استاندارد
دانشنماد میباشد که در صورتی که استاندارد(های) اظهار شده صرفاً
استاندارد ملی باشد ،با احراز شرایط و حسب تصمیمات کمیته ارزیابی به
متقاضی اعطا میشود.
 -11-5تمدید :تداوم بخشیدن به اعتبار گواهینامه انطباق یا پروانه
دانشنماد پس از پایان مدت اعتبار آن ،براساس بررسیهای الزم میباشد.
 -12-5ابطال :نامعتبر کردن گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد
میباشد.
 -13-5معاونت ارزیابی انطباق استان :منظور معاونت ارزیابی انطباق
ا داره کل استاندارد استان است که بر اساس نمودار تشکیالت سازمانی
ادارات کل استانی ،امور ارزیابی انطباق را در سطح استان عهدهدار
میباشد.
 -14-5اداره اجرای استاندارد :منظور اداره نظارت بر اجرای استاندارد
اداره کل است که بر اساس نمودار تشکیالت سازمانی ادارات کل استانی،
16
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امور ارزیابی انطباق واحدهای تولیدی و خدماتی را در سطح استان
عهدهدار میباشد.
 -15-5كارشناس استاندارد :شخص حقیقی یا حقوقی (شامل
شرکتهای بازرسی فنی یا نمونهبرداری) است که صالحیت او طبق ضوابط
آییننامه انتخاب کارشناسان استاندارد (موضوع ماده  15قانون) ،به تأیید
سازمان ملی استاندارد ایران رسیده و پروانه کارشناسی در رشته نظارت
بر اجرای استاندارد با دامنه فعالیت مرتبط با محصول مورد نظر ،به او
اعطاء گردیده است.
 -16-5آزمایشگاه مورد تأیید :منظور آزمایشگاه دارای گواهینامه
 ISO/ISIRI 17025یا  ISO 17025از یکی از نهادهای تأیید
صالحیتکننده ( )ABیا دارای تأییدیه از سازمان بر اساس روش اجرایی
/021/111ر میباشد .اسامی آزمایشگاههای تأیید صالحیتشده توسط
مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و دارای تأییدیه از سازمان از طریق پایگاه
اطالعرسانی سازمان به نشانی  www.isiri.gov.irقابل دستیابی است.
-17-5

شركت بازرسی:

منظور

شرکت

بازرسی

دارای

گواهینامه  ISO/ISIRI 17020یا  ISO 17020از یکی از نهادهای تأیید
صالحیتکننده ( )ABمیباشد .اسامی شرکتهای بازرسی تأیید
17
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صالحیت شده توسط مرکز ملی تأیید صالحیت ایران از طریق پایگاه
اطالعرسانی سازمان به نشانی  www.isiri.gov.irقابل دستیابی است.
 -18-5استاندارد قابل پذیرش :منظور یک استاندارد بینالمللی ،ملی،
منطقهای ،جامعهای ،و یا کارخانهای مطابق فهرست و توضیحات مندرج
در پیوست  7میباشد که مورد پذیرش سازمان برای فرآیند ارزیابی انطباق
یک محصول دانشبنیان میباشد.
 -6شرح اقدامات
 -1-6فرآیند اجرایی صدور
 -1-1-6احراز هویت و تکمیل اطالعات فنی

متقاضی باید مدارک و مستندات به شرح زیر را ،به منظور احراز شرایط
الزم ،به دبیرخانه اداره کل ارائه نماید.
 -1-1-1-6درخواست ارزیابی و صدور گواهینامه انطباق یا پروانه
دانشنماد طبق فرم "درخواست صدور گواهینامه انطباق محصول
دانشبنیان ) (KB-COCو پروانه استاندارد دانشنماد" به شماره مدرک
/1ف چنانچه محصول بر اساس انطباق با یک استاندارد قابل پذیرش اظهار
شود.
11
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 -2-1-1-6درخواست ارزیابی و صدور گواهینامه انطباق طبق فرم
"درخواست صدور گواهینامه محصول دانشبنیان ) "(KB-COPبه
شماره مدرک /0ف چنانچه محصول فاقد استاندارد قابل پذیرش باشد و
اظهاریه انطباق بر اساس ویژگی(ها) شده باشد.
یادآوری -استاندارد و یا ویژگی اظهار شده باید در راستای عملکرد و یا کاربری

اصلی محصول باشد.
 -3-1-1-6معرفینامه رسمی معاونت علمی و فناوری مبنی بر تأیید
هویت حقیقی یا حقوقی متقاضی ،تأیید دانشبنیان بودن محصول مورد
تقاضا و .....
 -4-1-1-6تصویر گواهی فعالیت تولیدی یا خدماتی صادره از یک مرجع
قانونی (در صورت دارا بودن)
 -5-1-1-6تصویر آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
(در صورتی که متقاضی گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد بر اساس
معرفینامه معاونت علمی و فناوری یک شخص حقوقی باشد).
یادآوری -در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد ،ارائه مدارک شناسایی
فردی به منظور تطبیق با معرفینامه معاونت علمی و فناوری ،الزامی است.
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 -6-1-1-6تصویر گواهی یا آگهی رسمی ثبتنام یا عالمت تجارتی (در
صورتی که متقاضی مایل به درج نام یا نام تجاری در گواهینامه انطباق یا
پروانه دانشنماد باشد).
 -7-1-1-6ن تیجه آزمون مبنی بر انطباق کاالی اظهار شده توسط
متقاضی صادره از یک آزمایشگاه مورد تأیید بر اساس یک استاندارد قابل
پذیرش یا ویژگی(های) اظهار شده.
یادآوری  -1اعتبار نتیجه آزمون برای طرح در کمیته ارزیابی ،حداکثر شش ماه
پس از تاریخ صدور آن توسط آزمایشگاه ذیربط میباشد.
یادآوری  -2آزمون میتواند از نوع ویژگی ( ،)specificationعملکرد
( ،)performanceکارکرد ( )functionیا ایمنی ( )safetyدر راستای عملکرد یا
کاربری محصول باشد.
یادآوری  -3در صورت عدم امکان انجام آزمون در آزمایشگاههای ادارات کل،
پژوهشگاه استاندارد ،و یا آزمایشگاههای مورد تأیید ،انجام آزمون در آزمایشگاه
یک واحد تولیدی و یا مراکز تحقیقاتی -آموزشی با حضور کارشناس تخصصی
اداره کل یا نماینده پژوهشگاه استاندارد ،یا کارشناس رسمی استاندارد امکانپذیر
میباشد.
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یادآوری  -4گواهینامه ( CEانطباق اتحادیه اروپا) معتبر در صورت درج و
استناد به استاندارد مورد نظر میتواند به عنوان نتیجه آزمون مالک عمل قرار
گیرد.
یادآوری  -5نتیجه یا گواهی کالیبراسیون بعنوان نتیجه آزمون قابل پذیرش
نیست.

 -8-1-1-6گزارش بازرسی از انطباق خدمت اظهار شده توسط متقاضی
صادره از یک شرکت بازرسی مورد تأیید یا کارشناس استاندارد بر اساس
یک استاندارد قابل پذیرش یا ویژگی(های) اظهار شده.
یادآوری  -1اعتبار گزارش بازرسی برای طرح در کمیته ارزیابی ،حداکثر شش
ماه پس از تاریخ انجام بازرسی میباشد.
یادآوری  -2در صورت عدم امکان انجام بازرسی از یک خدمت توسط یک
شرکت بازرسی یا کارشناس استاندارد ،انجام آن توسط کارشناس تخصصی اداره
کل ،سازمان یا پژوهشگاه استاندارد امکانپذیر میباشد.

 -9-1-1-6تصویر متن استاندارد اظهار شده برای متقاضیان گواهینامه
انطباق چنانچه استاندارد اظهار شده ،استاندارد ملی نمیباشد.
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 -2-1-6ارزیابی و صحّهگذاری مدارک

 -1-2-1-6پس از تحویل یا ارسال مدارک توسط متقاضی گواهینامه
انطباق یا پروانه دانشنماد به اداره کل ،کارشناس مرتبط معاونت ارزیابی
انطباق استان موظف است پرونده واحد متقاضی را بر اساس فرم "گزارش
کارشناسی و کاربرگ ارزیابی محصول دانشبنیان" به شماره مدرک /9ف،
بررسی و تکمیل نماید .بررسی کارشناسی شامل صحهگذاری موارد ذیل
میباشد:
 -1-1-2-1-6احراز هویت قانونی متقاضی و محصول ،و تطابق با
معرفینامه معاونت علمی و فناوری.
 -2-1-2-1-6استاندارد(ها) یا ویژگی(های) اظهار شده.
 -3-1-2-1-6اعتبار استاندارد(ها) یا ویژگی(های) اظهار شده با عملکرد
یا کاربری اصلی محصول.
 -4-1-2-1-6اعتبار آزمایشگاه آزمونکننده و نتیجه آزمون صادره برای
کاالی مورد تقاضا.
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 -5-1-2-1-6کامل بودن نتیجه آزمون صادره بر اساس استاندارد اظهار
شده برای کاالی مورد تقاضا.
 -6-1-2-1-6استاندارد اظهار شده و عدم تعارض با استاندارد ملی
اجباری محصوالت و مقررات ذیربط.
 -7-1-2-1-6اعتبار شرکت بازرسی یا کارشناس استاندارد بازرسی
کننده برای خدمت مورد تقاضا.
 -8-1-2-1-6کامل بودن گزارش بازرسی صادره بر اساس استاندارد
اظهار شده برای خدمت مورد تقاضا.
 -9-1-2-1-6سایر مدارک و مستندات مندرج در بند .1-1-6
 -2-2-1-6در صورت مشاهده کاستی یا نیاز به مدارک تکمیلی در پرونده
متقاضی ،کارشناس اداره کل موظف است در سریعترین زمان ممکن موارد
را به روش مقتضی به متقاضی اعالم نماید.
 -3-2-1-6پس از تأیید پرونده متقاضی در مرحله کارشناسی ،جهت
طرح در کمیته ارزیابی تحویل رئیس اداره اجرای استاندارد (دبیر کمیته)
میشود.
09

شیوهنامه استانداردسازی محصوالت دانشبنیان

 -3-1-6تشکیل كمیته ارزیابی

 -1-3-1-6ر ئیس اداره اجرای استاندارد که مسئولیت دبیری کمیته
ارزیابی را عهدهدار است ،پس از اطمینان از تکمیل مدارک و مستندات
پروندة متقاضی (طبق بند  ،)7-4-1-6نسبت به تعیین تاریخ تشکیل
کمیته ارزیابی و ارسال دعوتنامۀ الکترونیکی برای اعضاء ،اقدام مینماید.
یادآوری  -1کمیته ارزیابی باید پس از تکمیل مدارک ،تشکیل شود.
یادآوری  -2دعوت نامه کمیته ارزیابی به انضمام تصویر مدارک و مستندات
باید به روش های مقتضی قبل از تشکیل کمیته ارزیابی به اطالع اعضاء رسیده
باشد.
یادآوری  -3کمیته ارزیابی در محل اداره کل ،تشکیل میشود.

 -2-3-1-6دفتر ارزیابی کیفیت میتواند در صورت تشخیص و ضرورت،
نسبت به اعزام نماینده جهت حضور در کمیته ارزیابی اقدام نماید و یا
اینکه به طرق مقتضی نظر موافقت یا مخالفت خود را با اعطاء گواهینامه
انطباق یا پروانه دانشنماد به دبیر کمیته منعکس نماید.
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 -3-3-1-6کمیتۀ ارزیابی با حضور افراد زیر تشکیل میشود :
 -1-3-3-1-6مدیرکل استان (رئیس کمیته)؛
 -2-3-3-1-6نماینده معاونت علمی و فناوری؛
 -3-3-3-1-6نماینده دفتر ارزیابی کیفیت؛

 -4-3-3-1-6رئیس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل؛
 -5-3-3-1-6حداکثر  0نفر کارشناس استاندارد یا کارشناس شرکت-
های بازرسی تأیید صالحیتشده یا کارشناس آزمایشگاههای تأیید
صالحیت شده یا کارشناس تشکلهای تخصصی یا سایر صاحبنظران امر
کیفیت.
 -6-3-3-1-6رئیس اداره اجرای استاندارد (دبیر کمیته).
یادآوری  -1کارشناسان و افراد دخیل در امر آزمون و یا بازرسی محصول،
می توانند در صورت لزوم صرفاً به عنوان افراد مطلع و بدون حق رأی در
کمیته ارزیابی مرتبط با آن محصول ،حضور یابند.
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یادآوری  -2نمایندگان معاونت علمی و فناوری حسب تشخیص و تفویض آن
معاونت می توانند از بنیاد نخبگان (ستادی یا استانی) ،مراکز رشد ،پارک های
علم و فناوری و  ...باشند.

 -4-3-1-6کمیتۀ ارزیابی با حضور رئیس ،دبیر و حداقل دو نفر دیگر از
اعضا رسمیت مییابد.
 -5-3-1-6چنانچه عدم حضور مدیر کل استان اجتنابناپذیر شود،
معاون ارزیابی انطباق استان ریاست کمیته ارزیابی را بر عهده خواهد
داشت و از طرف مدیرکل صورتجلسه را امضا می کند.
 -6-3-1-6در کمیتۀ ارزیابی ،موضوعات ،مدارک و مستندات به شرح
زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
 -1-6-3-1-6گزارش کارشناسی و کاربرگ ارزیابی انطباق طبق بند -6
 1-0-1این شیوهنامه.
 -2-6-3-1-6مدارک و مستندات پرونده متقاضی طبق بند  1-1-6این
شیوهنامه.
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 -3-6-3-1-6مستندات انطباق محصول مورد تقاضا با استاندارد(های)
اظهار شده قابل پذیرش یا ویژگی(های) اظهار شده و ارتباط استاندارد با
کاربرد یا عملکرد محصول.
 -4-6-3-1-6سایر مدارک و مستندات پرونده در ارتباط با موضوع.
 -5-6-3-1-6مفاصا حساب پرداخت کارمزد خدماتی که میزان آن طبق
آیین نامه ذیربط بر اساس ساعت کارِ کارشناسی صرف شده و یا معادل کارمزد
صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی (در صورت صدور پروانه

دانشنماد) حسب مورد مشخص میشود.
یادآوری -متقاضی موظف به تسویه حساب کلیه هزینههای مرتبط با
ارزیابی انطباق شامل آزمون و بازرسی با آزمایشگاه ،شرکت بازرسی و یا
کارشناس استاندارد میباشد.
 -7-3-1-6وظایف و اختیارات اعضای کمیته ارزیابی به شرح زیر
میباشد:
 -1-7-3-1-6رئیس کمیته ارزیابی مسئولیّت اداره جلسه و نظارت بر
رعایت الزامات مرتبط در این شیوهنامه از جمله موارد مندرج در بند -6
 6-9-1و بررسی ،تجزیه تحلیل و جمعبندی نهایی را بر عهده دارد.
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 -2-7-3-1-6دبیر کمیته ارزیابی ،مسئول انجام هماهنگیهای الزم
برای تشکیل جلسه و ارائه کلیه مستندات پرونده متقاضی (طبق بند -6
 )6-9-1در جلسه میباشد و در پایان جلسه ،صورتجلسه کمیته ارزیابی
را برای هر محصول ،طبق فرم "صورتجلسه کمیته ارزیابی " به شماره
مدرک /4ف را تنظیم و به امضای افراد حاضر در کمیته میرساند.
 -8-3-1-6تصمیم نهایی در خصوص اعطای گواهینامه انطباق یا پروانه
دانشنماد ،با رأی موافق اکثریت اعضای کمیته ،مصوب میشود.
یادآوری  -1اختیارات اعضای کمیته ارزیابی به غیر از مورد استثناء شده در بند
 5-9-1-6قابل تفویض به غیر نمیباشد.
یادآوری  -2موافقت با صدور گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد نباید به
صورت مشروط و یا اخذ تعهد نسبت به تکمیل نمودن و ارائه مدارک مذکور در
بند  6-9-1-6صورت گیرد.
یادآوری  -3نمایندگان اعزامی از دفتر ارزیابی کیفیت و معاونت علمی و فناوری
هر یک صرفاً دارای یک حق رأی میباشند.
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 -11-3-1-6هرگاه طبق نظر کمیته ارزیابی ،واحد متقاضی شرایط الزم
برای دریافت گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد را نداشته باشد ،اداره
کل موظف است دلیل مخالفت و نقص(های) موجود را طی مدت یک
هفته پس از تشکیل کمیته ارزیابی به متقاضی اعالم نماید .در صورت رفع
کاستیها ،دبیر کمیته میتواند پرونده را طبق روال بندهای فوق االشاره،
مجدداً در کمیته ارزیابی مطرح نماید.
 -4-1-6صدور

 -1-4-1-6در صورت موافقت با صدور گواهینامه انطباق یا پروانه
دانشنماد ،دبیر کمیته ارزیابی باید حسب مورد فرم "گواهینامه انطباق
محصول دانشبنیان ) " (KB-COCبه شماره مدرک /5-1ف یا پروانه
کاربرد عالمت استاندارد دانشنماد به شماره مدرک /5-0ف ،یا گواهینامه
محصول دانشبنیان ) " (KB-COPبه شماره مدرک /6ف ،را تکمیل
نموده و توسط مدیر کل استان امضاء و مهر شود.
یادآوری -اختیار مدیرکل در این بند قابل تفویض نمیباشد.

 -2-4-1-6هرگاه استاندارد(های) اظهار شده ،استاندارد(های) ملی معتبر
باشد ،حسب درخواست متقاضی و بجای گواهینامه انطباق محصول
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دانشبنیان ) ،(KB-COCپروانه کاربرد عالمت استاندارد دانشنماد صادر
میشود.
 -3-4-1-6اصل گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد پس از الصاق
هولوگرام امنیتی و درج شماره و تاریخ در دبیرخانه اداره کل ،تحویل
متقاضی می شود .روگرفت گواهینامه یا پروانه به دفتر ارزیابی کیفیت و
معاونت علمی و فناوری ارسال میشود.
یادآوری -متقاضی پس از اخذ گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد ملزم به
رعایت الزامات نشانهگذاری محصول مرتبط میباشد .شیوه نشانهگذاری توسط
سازمان ابالغ خواهد شد.

 -4-4-1-6گواهینامه انطباق و پروانه دانشنماد با اعتبار  9سال صادر
میشود.
یادآوری -چنانچه در مدت زمان اعتبار گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد،
به هر دلیلی نیاز به اعمال تغییر در مفاد آن باشد ،اداره کل موظف است ضمن
حصول اطمینان از رعایت الزامات مربوط در این شیوهنامه ،اصالحات الزم را

اعمال نماید.

92

شیوهنامه استانداردسازی محصوالت دانشبنیان

 -5-4-1-6اداره کل استان باید اطالعات به روز رسانی شده مربوط به
صدور گواهینامه انطباق و پروانه دانشنماد را در پورتال اداره کل قرار دهد
و نسبت به پایش و کنترل آماری آن اقدام نماید.
 -6-4-1-6دارنده گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد موظف است در
صورت ایجاد هرگونه تغییرات در مدارک و مستندات و شرایط موضوع بند
 ،6-9-1-6مراتب را بالفاصله به اداره کل اعالم نماید.
 2-6تمدید
 -1-2-6دارنده گواهینامه یا پروانه در صورت تمایل حداقل  92روز پیش
از پایان اعتبار آن باید درخواست تمدید به همراه مستندات به روز شده
را به اداره کل ارائه کند.
 -2-2-6در صورت تداوم کیفیت و رعایت الزامات بند  1-0-1-6این
روش اجرایی ،رئیس اداره اجرای استاندارد باید پس از بررسی پرونده و
انجام تسویه حساب و تا قبل از تاریخ انقضاء اعتبار گواهینامه انطباق یا
پروانه دانشنماد نسبت به تهیه پیشنویس آن با تاریخ انقضاء جدید با
اعتبار سه سال اقدام نموده و پس از تأیید معاون ارزیابی انطباق به امضاء
و مهر مدیرکل استان میرسد.
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یادآوری  -1حداقل یک نتیجه آزمون یا گواهی بازرسی با اعتبار حداکثر  6ماه
با مشخصات مندرج در بندهای  7-1-1-6و یا  1-1-1-6برای تمدید گواهینامه
انطباق یا پروانه دانشنماد مورد نیاز است.
یادآوری  -2کلیه اقدامات مندرج در بندهای  0-4-1-6الی  6-4-1-6در
خصوص گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد تمدید اعتبار شده نیز صادق است.
یادآوری  -3ارائه معرفینامه جدید از معاونت علمی و فناوری مبنی بر تداوم
دانشبنیان بودن محصول به منظور اجرای فرآیند تمدید الزامی است.

 -3-2-6پس از انقضای مدت اعتبار گواهینامه انطباق یا پروانه
دانش نماد ،شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به استفاده از آن و یا عالمت
استاندارد دانشنماد در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد آن و تبلیغات
نمی باشد .اداره کل موظف است نسبت به پایش و کنترل و هشدار الزم
اقدام نماید.
 -4-2-6در صورت احراز شرایط تمدید توسط متقاضی ،اعتبار گواهینامه
انطباق یا پروانه دانشنماد جدید از زمان پایان اعتبار گواهینامه قبلی و به
مدت سه سال تمدید میگردد.
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 -5-2-6اداره کل باید اطالعّات مربوط به تمدید گواهینامه انطباق یا
پروانه دانشنماد را در پورتال اداره کل قرار داده و به روزرسانی نماید و
نسبت به پایش و کنترل آماری آن اقدام نماید.
 -3 -6ابطال
 -1-3-6اداره کل موظف است در صورت اطمینان از وقوع یکی از شرایط
زیر ،بالفاصله نسبت به تشکیل کمیته ارزیابی به منظور ابطال گواهینامه
انطباق یا پروانه دانشنماد اقدام نماید.
 -1-1-3-6هر گونه تبلیغات گمراه کننده و استفاده سوء از گواهینامه یا
پروانه.
 -2-1-3-6در صورت احراز تداوم عدم انطباق محصول با الزامات
استاندارد(های) یا ویژگی(های) اظهار شده و پس از یک مرحله اخطار به
دارنده گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد.
 -3-1-3-6بر اساس اعالم رسمی معاونت علمی و فناوری دایر بر تخطی
دارنده گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد از قوانین و مقررات ذیربط و
صالحیت شرکتهای دانشبنیان.
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 -4-1-3-6بر اساس حکم محاکم صالحه.
 -2-3-6اداره کل موظف است در صورت ابطال گواهینامه انطباق یا
پروانه دانشنماد ،بالفاصله مراتب را به شخص ذیربط ابالغ نماید .ضمناً
اداره کل باید تصویر صورتجلسه را برای دفتر ارزیابی کیفیت و معاونت
علمی و فناوری ارسال کند.
 -3-3-6دارنده گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد از زمان وصول
ابالغ اداره کل مبنی بر ابطال آن ،موظف است هرگونه تبلیغات و
بهرهگیری از گواهینامه و یا عالمت استاندارد دانشنماد برای محصول
مورد نظر را متوقف نماید.
 -4-3-6درصورت ابطال گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد ،چنانچه
دارنده آن شرایط و الزامات بند  6-9-1-6این شیوهنامه را احراز نماید،
فرایند صدور مجدد گواهینامه انطباق یا پروانه دانشنماد ،بر طبق بند -6
 1این شیوهنامه انجام میشود.
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 -7مدارک مرتبط
 -1-7تفاهمنامه همکاری فیمابین سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره  11/52005مورخ
.1955/11/11
 -2-7آییننامه اجرایی نحوه محاسبه کارمزد خدماتی.
 -8بایگانی سوابق
کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این شیوهنامه در ادارات کل استانها
و مدیریت ذیربط سازمان به مدت  5سال نگهداری میشود.
یادآوری -سازمان و ادارات کل مکلف به حفظ مدارک و مستندات و
صیانت از مالکیت معنوی و حقوق متقاضیان میباشند.
 -9گیرندگان نسخ
رئیس سازمان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،معاونین سازمان،
رئیس پژوهشگاه استاندارد ،مدیران کل ستادی و استانی.
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پیوستها

 -11پیوستها
 -1-11پیوست شماره ( )1فرم " درخواست صدور گواهینامه انطباق
محصول دانشبنیان ) (KB-COCو پروانه استاندارد دانشنماد" به
شماره مدرک  /1ف.
 -2-11پیوست شماره ( )0فرم " درخواست صدور گواهینامه محصول
دانشبنیان ) " (KB-COPبه شماره مدرک /0ف.
 -3-11پیوست شماره ( )9فرم "گزارش کارشناسی و کاربرگ ارزیابی
محصول دانشبنیان" به شماره مدرک /9ف.
 -4-11پیوست شماره ( )4فرم "صورتجلسه کمیته ارزیابی" به شماره
مدرک /4ف.
 -5-11پیوست شماره ( )5فرم "گواهینامه انطباق برای محصول
دانشبنیان ) (KB-COCو پروانه کاربرد عالمت استاندارد
دانشنماد" به شماره مدارک /5-1ف و /5-0ف.
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 -6-11پیوست شماره ( )6فرم "گواهینامه محصول برای محصول
دانشبنیان ) " (KB-COPبه شماره مدرک /6ف.
 -7-11پیوست شماره ( )7فهرست "استانداردهای قابل پذیرش".
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نسخ باطل شده

 -11مدارک منسوخ و باطل شده
 -1-11شیوهنامه ارزیابی انطباق و صدور ،تمدید و ابطال گواهینامه کیفیت
و پروانه کاربرد عالمت استاندارد دانشنماد ویژه محصوالت دانشبنیان
مصوب  1956/1/92منسوخ و نسخه فعلی (تجدیدنظر  )1جایگزین آن
میشود.
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