نحوه ارزیابی انطباق باتری های خودرو وارداتی با استانداردهای مربوطه جهت انجام
فرآیند ثبت سفارش و واردات
رٍیِ اخد تایید کاالی ٍارداتی باتری بِ شرح زیر است الزم بِ ذکر است اًَاع باتری ّای ٍارداتی هشوَل ایي
فرایٌد هی باشٌد :
مرحله اول  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی:
 -1دریافت هعرفی ًاهِ ٍاردکٌٌدُ کِ تَسط ٍزارت صٌعت  ،هعدى ٍ تجارت بِ سازهاى هلی استاًدارد
ایراى ارسال گردیدُ است.
 -2دریافت درخَاست ٍارد کٌٌدُ  ،تعْدًاهِ صاحب کاال ٍ لسیت باتری ّای درخَاستی با درج کلیِ
اطالعات بِ هٌظَر بررسی آًْا
 -3هعرفی ٍارد کٌٌدُ بِ شرکت بازرسی
مرحله دوم  :شرکت بازرسی
 -4دریافت اسٌاد ٍ هدارک هربَط بِ باتری ّا شاهل خَد اظْاری کاال ( کِ تَسط صاحب کاال ارایِ هی
شَد) ٍ ًتایج آزهَى سازًدُ کاال .
 -5بررسی اسٌاد ٍ هدارک فٌی دریافتی
 -6دریافت ًوًَِ از هتقاضی  ،پلوپ ٍ ارسال ًوًَِ بِ آزهایشگاُ دارای تایید صالحیت تَسط شرکت
بازرسی کاال .
 -7برای آزهَى زهاًبر "طول عمر باتری" :
الف -در صَرتی کِ باتری دارای سابقِ قبلی آزهَى طَل عور طی یکسال اخیر در یکی از ادارات
کل استاًدارد استاى هیباشدً ،تایج آى دریافت گردد.
ب -در صَرت ٍجَد ًتایج آزهَى صادرُ تَسط آزهایشگاُ دارای گَاّیٌاهِ  17025طی یکسال
اخیر ً ،تایج آى دریافت گردد .
دّ -ن زهاى از آزهایشگاُ درخَاست شَد تا آزهَى طَل عور را ًیس اًجام دّد ٍ ًتایج آى را هتعاقباً
بِ شرکت بازرسی ارسال ًواید.
 -8دریافت ًتیجِ آزهَى برای سایر بٌد ّای آزهَى (در صَرتیکِ هدارک بٌد  7هَجَد ًباشد کلیِ
بٌدّای آزهَى در ایي هرحلِ باید اًجام شَد) ٍ اًطباق آى با استاًدارد ّای هلی هربَطِ ( ٍ یا سایر
استاًدارد ّای هَرد قبَل سازهاى هلی استاًدارد)

 -9صدٍر گَاّی بازرسی
 -10پس از اًجام هَارد فَق طی ًاهِای بِ ّوراُ گَاّی تاییدیِ اًطباق کاال ٍ لَح فشردُ ( )CD
حاٍی کلیِ هکاتبات از جولِ تعْدًاهِ صاحب کاالً ،تایج آزهَى سازًدُ کاال ٍ ًتایج آزهَى آزهایشگاُ
ّوکار بِ دفتر ارزیابی کیفیت کاالّای صادراتی ٍ ٍارداتی ارسال گردد.
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پس از دریافت نتیجه آزمون طول عمر نمونه باتری (ارائِ شدُ تَسط هتقاضی) از

آزهایشگاُ ً ،تیجِ بِ دفتر ارزیابی کیفیت کاالّای صادراتی ٍ ٍارداتی ارسال تا اقداهات بعدی اًجام
گردد.
مرحله سوم  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی
بررسی هدارک دریافتی تَسط دفتر ارزیابی کاالّای صادراتی ٍ ٍارداتی ٍ اعالم ًتیجِ بِ ٍزارت صٌعت،
هعدى ٍ تجارت
تبصرُ  :در صَرت هردٍدی در بٌد آزهَى زهاًبر  ،گَاّیٌاهِ تائدیِ ٍاحد درخَاست کٌٌدُ ابطال ٍ بِ
ٍزارت صٌعت  ،هعدى  ،تجارت بِ جْت اقدام بعدی هٌعکس خَاّد شد

