سازمان ملی استاندارد ایران
:آخرین به روز رسانی
1392/08/19

فرآیند صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد Process Improvement Project:
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تعریف کلی فرایند

این فعاليت از درخواست پروانه کاربرد عالمت استاندارد شروع شده و پروسه بازرسی ،نمونه برداري ،آزمون و تائيد صالحيت
مدیر کنترل کيفی را طی نموده تا موفق به دریافت گواهی مورد نظر گردد.

شرح محدوده پروژه از لحاظ کارکردي و نيازمنديها:


درخواست پروانه توسط واحد توليدي متقاضی



انجام کارشناسی جهت بررسی درخواست ،بازرسی و نمونه برداري



بررسی بازدید و ارجاع نمونه به آزمایشگاه جهت آزمون



انجام آزمون و ثبت نتایج آزمون طبق استاندارد مربوطه



ارسال مدارك بازرس و آزمون به کميته عالئم



دریافت مجوز ستاد براي برگزاري کميته عالئم



بررسی کميته عالئم و صدور پروانه



برنامه ریزي براي بازرسی ادواري و کنترل بازار



برنامه ریزي براي تمدید پروانه طبق گزارش بازرسی و نمونه برداري هاي ادواري



ابطال یا تعليق پروانه براساس بازرسی یا آزمون موردي



شرح محدوده پروژه از لحاظ مصرفکنندگان (کاربران):



درخواست پروانه توسط واحد توليدي متقاضی  -توسط پيشخوان یا دبيرخانه اداره کل



انجام کارشناسی جهت بررسی درخواست ،بازرسی و نمونه برداري -توسط کارشناس استاندارد



بررسی بازدید و ارجاع نمونه به آزمایشگاه جهت آزمون -توسط کارشناس استاندراد



انجام آزمون و ثبت نتایج آزمون -توسط آزمایشگاه همكار ،آزمایشگاه اداره کل یا پژوهشگاه



ارسال مدارك بازرس و آزمون به کميته عالئم  -توسط کارشناس استاندارد



دریافت مجوز ستاد براي برگزاري کميته عالئم  -توسط حوزه نظارت ستاد



بررسی کميته عالئم و صدور پروانه -توسط اداره کل استان



برنامه ریزي براي بازرسی ادواري ،کنترل بازار -توسط اداره کل استان



برنامه ریزي براي تمدید پروانه طبق گزارش بازرسی و نمونه برداري هاي ادواري -توسط اداره کل استان



ابطال یا تعليق پروانه براساس بازرسی یا آزمون موردي -توسط اداره کل استان

