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 انجمن های استانی عضو انجمن کشوری

 

 اردبیلاستان         (1

 آذربایجان شرقیاستان        (2

 استان البرز       (3

 استان بوشهر        (4

 استان تهران        (5

 استان خراسان رضوی        (6

 استان خوزستان        (7

 استان زنجان        (8

 استان سمنان        (9

 استان قزوین (10

 استان قم (11

 استان کرمان  (12

 استان کرمانشاه (13

 استان گلستان (14

 استان گیالن (15

 استان مازندران (16

 استان هرمزگان (17

 استان همدان (18
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 اسناد و مصوبات سازمانهای حاکمیتی و باالدستی در ارتباط با اجرای استاندارد

آبان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از  28همانگونه که استحضار دارید در تاریخ "متن سخنرانی رهبر : 

تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، فرمانی را صادر فرمودند : توصیه موکد بنده به نهادهای عمومی غیر 

نشوند این آن حرفی است که ما به همه  دولتی این است که در کارهای اقتصادی مطلقا رقیب بخش خصوصی

نهادهای غیر دولتی گفتیم و می گوییم در جایی که بخش خصوصی یا توان الزم و امکانات را ندارد و یا رغبتی 

ندارند وارد بشوند، اگر چنانچه بهد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد اینها از آنجا هم به یک نقطه دوردست 

ند و بروند آنجا کار کنند سرمایه گذاری کنند و جدا از رقابت با بخش خصوصی پرهیز تر و سخت تر مهاجرت کن

 " کنند. 

 

 5بند  14/11/83مصوبه یکصد و پنجمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ  (1

به منظور توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقاء کیفیت کاالهای تولیدی کشور کلیه تولیدکنندگان موظف اند 

المللی، که مشمول اجرای اجباری استاندارد نیستند، استانداردهای مالک عمل خود اعم از بین در مواردی

ای ، ملی ، سازمانی، کارخانه ای را به دستگاه یا وزارت خانه گواهی دهنده کیفیت اعالم نماید و منطقه 

اهی مصرف کنندگان مراتب را به نحو مقتضی و بر حسب دستورالعمل صادره توسط موسسه استاندارد به آگ

 برساند و به تبع آن متعهد به رعایت استاندارد اظهار شده باشند.
 

مجلس محترم شورای  26/2/89قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب  (2

 3بند  –اسالمی 

وارداتی به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کاالهای صنعتی 

به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد: در غیراینصورت توزیع آنها ممنوع 

است هم چنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای الزم را کسب نماید و حداکثر یک سال 

 خواهد بود.پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیر استاندارد قابل توزیع ن
 

 24بند  –مقام معظم رهبری  29/11/1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغیه  (3

 افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن 
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 توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی 234ماده  "و"قانون برنامه پنجم دولت بند  (4

ی، کاهش وابستگی های خارجی و تکیه بر تولیدات داخلی از جمله اقدامات اساسی در اقتصاد مقاومت

باشد. یکی از راه های نیل به این مقصود، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی است. می

ای از تنزل کیفیت و کاهش توان رقابت محصوالت تولیدی توان تا حد قابل توجهبا استفاده از این روش می

 داتی جلوگیری نمود.کشور با مشابه وار

 

  2منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهور بند الف ماده  (5

، از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتیحق حیات، سالمت و کیفیت زندگی شهروندان 

غذا مناسب، ارتقاء سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات ، کاالها و خدمات 

پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی 

 سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

 

 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد   (6

ساله پنجم ( قانون برنامه پنج 234سیاستهای کلی و بند )و( ماده )( 21-4( )2-4در اجرای بند ) – 1ماده 

و نیز در راستای تحقق  "توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی "توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 

افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصوالت داخلی و  "( سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوع 24بند )

شم توسعه مبنی بر ( سیاست های برنامه ش30و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند ) "ترویج آن 

و به منظور  "تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت"

روزآمد سازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت 

 راهم نماید. ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصوالت در کشور را ف
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 بسته حمایتی

 

جهت حفظ جایگاه استاندارد و   با توجه به قوانین و اسناد باالدستی، آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون

 مسئولین محترم دارند :   حمایت از موارد اعالمی در بسته حمایتی را از  ایران،کیفیت مطلوب و در شأن کشور 

 :بین مردم استانداردتبیین جایگاه  -1

های ملی برای عموم مردم که از حقوق حقه خود و ترویج استاندارد از طریق رسانه ، آموزشسازیفرهنگ

سازمان ملی استاندارد مسئولیت استانداردسازی در تمام موارد از سطح زندگی تا لوازم و مایجتاج  .مطلع باشند

 ارتقاء جایگاه استاندارد.مردم را دارد و این مهم میسر نمی شود مگر با 

 تبیین جایگاه آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد ایران : -2

از چهار ستون اصلی خود را به بخش خصوصی ، سه ستون  44سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با اصل 

 واگذار کرده است :

 آزمون به واسطه آزمایشگاههای همکار خود (1

 شرکتهای بازرسی همکار خودبازرسی به واسطه  (2

 تدوین استانداردهای ملی به واسطه کارشناسان استاندارد و خبرگان متخصص. (3

  نظارت و ارزیابی که هنوز دست حاکمیت می باشد  (4

استاندارد را در کشور ارتقاء  یکی از ارکان  اصلی می باشد و نمی توان بدون آنهااستاندارد آزمایشگاههای همکار 

 بنابراین فقط حیات آنها از اهم مسائل می باشد. بخشید.

دیماه هر سال به عنوان نشست سراسری آزمایشگاههای همکار با مسئولین سازمان ملی استاندارد  17روز  -3

 ایران تعیین شود.

 را دارا های اقتصادی ساماندهی تشکل تاتاق بازرگانی مسئولی ،قانون بهبود کسب و کار 5طبق ماده  -4

باشد. سازمان ملی استاندارد ایران جهت تشکیل انجمن های استانی ذیل اتاق بازرگانی ایران حمایت نموده و می

  .های استانی بداندهمکاری با آزمایشگاههای همکار را عضویت در انجمنیکی از الزامات سازمان برای 

های ارزیابی کمیته ،سازیتصمیم ،گیریتصمیم ،گذاریهای استانی و کشوری در جلسات سیاستحضور انجمن -5

 معاون اول محترم ریاست جمهور جناب آقای جهانگیریهای فنی با توجه به ابالغیه و کمیسیون
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 تبیین جایگاه استاندارد در بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان  -6

 همکار و شرکتهای بازرسی پذیری که بر عهده آزمایشگاههای تبیین جایگاه استاندارد و مسئولیت -7

 نرد آنها و برخورد قاطع با متخلفیباشند و نظارت کافی بر عملکمی

 سازی رویه آزمون بین آزمایشگاههای همکار در تمامی استانهایکسان -8

 و نظارت بر آن ها از طریق شرکتهای بازرسی به آزمایشگاههای همکارتوزیع عادالنه نمونه -9

 آزمون در ابتدای هر سال مطابق با نرخ تورم بانک مرکزیافزایش تعرفه  -10

باشند حداکثر تا پایان تیر ماه هر هایی که دارای اصالحیه یا تغییر در روش آزمون و یا دارای تغییر استاندارد می: آزمونتبصره 

 سال تعرفه تعیین و اعالم شود.

 داخلی و نظارت بر آن و تولیدات  ، صادراتنمونه برداری صحیح از واردات -11

و  پرداخت وجه آزمون )به غیر از موارد فاسد شدنی( قبل یا در طول دوره آزمون توسط تولیدکنندگان -12

 واردکنندگان

ارائه تسهیالت یا کمک بالعوض از معاونت ریاست جمهوری طبق تایید سازمان ملی استاندارد ایران  -13

 جهت شرکت در نشست مهارت بین المللی و یا مجامع بین المللی 

ارائه تسهیالت و کمک بالعوض از معاونت ریاست جمهوری طبق تایید سازمان ملی استاندارد ایران جهت  -14

 یزاتی که در ایران قابل انجام نمی باشد.کالیبراسیون تجه

رفی برای آزمون و خرید استانداردهای برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و اقالم مص استفاده از ارز نیمایی -15

 مرجع

برای جلوگیری از قاچاق و ورود کاالهای با کیفیت و استاندارد ارائه کد ردیابی از طریق سازمان ملی  -16

  یا اقالم مصرفی که از طریق مبادی قانونی وارد کشور می شوند.کاال برای پیگیری  استاندارد ایران

دستور ترخیص همزمان در گمرک برای جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات و همچنین آزمون در -17

 کشور داخلی آزمایشگاه های
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استفاده از و خروج ارز  جلوگیری ازبرای همانطور که سال جاری رونق تولید ملی نام گرفته است و  -18

آزمایشگاههای خارجی، زمانیکه امکان  T.Rامکانات آزمایشگاهی در کشور و خدمات استاندارد، استفاده از 

 آزمون در کشور وجود دارد ممنوع گردد و شرکتهای بازرسی موظف به استفاده از امکانات داخل کشور باشند.

تولیدکنندگانی که دارای نشان استاندارد نیستند و قطعات تولیدی خود را با تعهد استاندارد بودن از  -19

گمرکات خارج می نمایند، موظف باشند که محصول نهایی خود را برای آزمون به آزمایشگاه همکار ببرند و 

 تاییدیه بگیرند.

 رتبه بندی آزمایشگاههای همکار -20

 بین آزمایشگاههای همکارمونه توزیع عادالنه ن -21

 استانی در هر رسته /تعیین آزمایشگاههای نمونه کشوری  -22

در حضور تولیدکنندگان و اعالم صریح ایشان مبنی بر  28/8/98 زبا توجه به سخنان اخیر رهبر در رو -23

اینکه در جایگاهی که بخش خصوصی است، بخش دولتی در اجرا نباید حضور یابد و اگر از قبل نیز بخش 

دولتی حضور داشته و االن بخش خصوصی وارد شده باید بخش دولتی کنار برود و فقط در کارهایی بخش 

که یا انگیزه ای برای بخش خصوصی نباشد و یا قدرت مالی آن را نداشته باشد بنابراین دولتی وارد اجرا شود 

 سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص دستورات الزم را بدهد.

از آنجائیکه آزمایشگاه وظیفه خطیر سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص ارزیابی محصوالت را انجام  -24

ان می باشند حفظ شأن و مقام آزمایشگاه توسط سازمان و حمایت از ایشان بر ارتقاء می دهند و همکار سازم

 کیفی آزمایشگاه ها تاثیر بسزایی دارد.

و یا مدیران با سابقه    17025صدور پروانه کارشناسی استاندارد جهت مدیران آزمایشگاههای دارای   -25

 سان استانداردو تدوین فرایند صدور گواهینامه کارشناسال  6حداقل 

کشوری آمادگی خود را از مرداد ماه برای ارزیابی الیه یک در سطح کشور اعالم نموده است. از انجمن  -26

انجام این کار ریاست محترم سازمان درخواست می گردد که حکم این مسئولیت را به انجمن کشوری برای 

 .دهندب

 خدمت استاندارد پذیرفته شودانجام آزمون در آزمایشگاهها به عنوان تولید  -27
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اتاق بازرگانی ایران با توجه به اینکه آزمایشگاههای همکار اکثرا بدون کارت بازرگانی هستند و کار تجاری  -28

مدیر عامل یا یکی  نامسال کارت عضویت اتاق استانها را بدون دادن حق عضویت ب 5انجام نمی دهند به مدت 

ه بتوانیم در تمام استانها با حضور حداکثری ارائه دهند کآزمایشگاه ا مدیر یاز اعضای هیأت مدیره و 

را ذیل اتاق بازرگانی ساماندهی نماییم و در این خصوص سختگیری از طرف اتاقهای ها انجمنآزمایشگاهها 

 استان انجام نپذیرد.

اسکوپ توسط ادارات کل  ، برنامه افزایشملی استاندارد ایران با توجه به شرایط فعلی در کشور و سازمان -29

 شود.ایجاد  17025ظرفیت الزم برای گرفتن  شود تااستانها به مدت دو سال دیگر تمدید 

در سازمان تدوین ملی نشده است و پیاده سازی آن خیلی  ISO 17025-2017با توجه به اینکه هنوز  -30

برای  17025دوره اول برنامه  را تا پایان ISO 17025-2005مشکل است، مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

 تمدید نماید.آزمایشگاهها 

 ،طالیی -1با توجه به اینکه استاندارد حداقل است گریدبندی محصوالت بصورت عالمت استاندارد  -31

 انجام پذیرد که باعث رقابت بین تولیدکنندگان و ارتقاء تولیدات آنها شود.عادی،  -3ای نقره -2

کنند و بخصوص آزمایشگاههای دولتی ها و دانشگاهها  و ی که دامپینگ میهایبرخورد با آزمایشگاه -32

 نهادها

در این خصوص از انجمن ها   –جلوگیری از افزایش بی رویه آزمایشگاهها بدون انجام ظرفیت سنجی  -33

 نظرسنجی شود 

 واگذاری آزمونهای تعیین ماهیت به آزمایشگاههای تخصصی در همان حوزه  -34

 آموزش مدیران فنی آزمایشگاهها بطور رایگان در پژوهشگاه استاندارد -35

قرارداد عدم برای حفظ محرمانگی توسط ممیز و سرممیزها و سازمانهایی که ممیزی انجام می دهند  -36

 امضا شود. NDAافشای اطالعات 

 شرکت بازرسی ینده یا نمااستفاده از توان بالقوه آزمایشگاه ها با حضور کارشناسان استاندارد  -37

 ها انجمن از استعالم موارد بازنگری در شیوه نامه آموزشی که جدیدا تصویب شده است و -38
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و سازمان ملی استاندارد ایران های همکار های دارای تایید صالحیت با آزمایشگاهتفکیک بین آزمایشگاه -39

 آزمایشگاههای همکار ه فقط بها نمونهتوزیع 

دستور رئیس سازمان به پرداخت مطالباتی که بیش  از شش ماه از پرداخت آن گذشته است و برخورد  -40

 با واحدهای تولیدی که آن را اجرا نمی کنند.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تحریم، استفاده از پیمانکار فرعی با تایید اداره کل استاندارد استان  -41

 امکان پذیر باشد.

اء امتیاز همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد به انجمن کشوری فارغ از بروکراسی اداری به جهت اعط -42

 اطمینان از توانمندی علمی و حرفه ای کارشناسان فعال در این زیر مجموعه.

ی کارمزد تمدید های تایید صالحیت آزمایشگاههای همکار، هزینهبا توجه به اعتبار دو ساله گواهینامه -43

 گواهینامه به ازاء هر سال اخذ نگردد.

 اختصاص تعداد نمونه بیشتر، معافیتهای مالیاتی و ........ به آزمایشگاههای نمونه استاندارد. -44

 ارسال نمونه های گمرکی به آزمایشگاههای همکار مستقل در استان یا استانهای همجوار -45

 جمن آزمایشگاههای کشوری.واگذاری تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی به ان -46

های تدوین استانداردهای ملی حضور یک نفر متخصص مرتبط با زمینه فعالیت و دارای سابقه در کمیته -47

و الویت دادن در واگذاری تجدید نظر استانداردهای ملی در حوزه  از سوی انجمن آزمایشگاههای همکار استانی

ها در کمیته ارزیابی برای ر کمیته ارزیابی و حضور نماینده انجمنآزمون، آزمایشگاهها و دعوت از دبیر قبلی د

 واگذاری استانداردهای ملی.

 

 

 

 

 


