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-4شرح فعالیت ها صدور گواهینامه تايید نوع خودروهاي تولید داخل
 -4-1شروع فرايند با نیاز سنجي ساالنه اداره كل مبني بر تعداد پلمب هاي مورد نیاز براي وسايل توزين و سنجش مورد استفاده
در داد و ستد عمومي در كل استان از واحدهاي تولید كننده مجاز براي پلمب گذاري و مجريان آزمون دوره اي و واردات آغاز مي
گردد و پلمب هاي مورد نیاز را براساس فرم شماره /44/221-11ف به مركز اعالم مي نمايد سپس مركز نسبت به بررسي
درخواست پرداخته و نسبت به تامین پلمبهاي مورد نیاز و ثبت سیستمي آنها اقدام و طي فرم شماره /44/221-12ف به استان
تحويل مي نمايد اداره كل استان نسبت به توزيع پلمب ها براساس فرمهاي شماره 14و /44/221-10ف به واحدهاي تولیدي و
مجريان آزمون دوره اي تحويل میدهد
 -4-2اداره كل  ،واحدهاي تولیدي و مجريان آزمون دوره اي(*) براساس پلمب هاي دريافت شده نسبت به انجام آزمون وسیله
توزين و سنجش اقدام مینمايند و در صورت عدم انطباق گزارش و مدرك مرتبط را تكمیل و به ذينفع ارائه میدهند و در صورت
انطباق نسبت به صحه گذاري (**) و تكمیل فرم آزمون و واردكردن فرم آزمون به سیستم و ثبت اطالعات اقدام و گواهینامه
صحت را به ذينفع ارائه مینمايند
* براساس دستورالعمل شماره /44/221د اداره كل مجاز به استفاده از هر سه سري  S,P,Tپلمبها مي باشد  ،واحدهاي تولیدي
فقط مجاز به استفاده ازسري  Pبراي محصوالت تولیدي خود مي باشند و مجريان آزمون دوره اي فقط مجاز به استفاده ازسريهاي
 S,Tمي باشند
**انجام صحه گذاري آزمون در اداره كل توسط ريیس اداره اندازه شناسي يا كارشناس مربوطه انجام میگیرد و در واحدهاي
تولیدي انجام صحه گذاري آزمون توسط مسئول كنترل كیفیت واحد تولیدي انجام مي گیرد و مجريان آزمون دوره اي صحه
گذاري آزمون را توسط بازرس مربوطه بايد انجام دهند
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واحد مربوطه
مرحله

مركز اندازه شناسي

اداره كل استاندارد استان

مرحله 2

واحد توليدي

مجري آزمون دوره اي

اعالم پلمبهاي مورد نياز

شروع

اعالم پلمبهاي مورد نياز

نيازسنجي
عدم تایید

درخواست پلمب هاي مورد نياز بر
اساس فرم شماره/44/002-22ف

بررسي
درخواست
تایید

تكميل فرم شماره
/44/002-20ف
ارسال پلمبهاي مورد نياز
به اداره كل

توزیع پلمب ها بر اساس
فرمهاي شماره
24و/44/002-29ف
دریافت پلمب هاي
درخواست شده

دریافت پلمب هاي
درخواست شده

مرحله 0
انجام آزمون توسط
كارشناس اندازه شناسي

خیر

انجام آزمون توسط
مسئول كنترل كيفيت

خیر

آیا مطابقت
دارد

انجام آزمون توسط
بازرس

خیر

آیا مطابقت
دارد

آیا مطابقت
دارد

بله

بله

بله

صحه گذاري آزمون

صحه گذاري آزمون

صحه گذاري آزمون

تكميل مدرك آزمون و
وارد كردن در سيستم

تكميل مدرك آزمون و
وارد كردن در سيستم

تكميل مدرك آزمون و
وارد كردن در سيستم

ثبت در سيستم براساس
فرم /44/002-25ف

ثبت در سيستم براساس
فرم /44/002-20ف

ثبت در سيستم براساس
فرم /44/002-27ف

الصاق پلمب برروي
وسيله توزین و سنجش

الصاق پلمب برروي
وسيله توزین و سنجش

الصاق پلمب برروي
وسيله توزین و سنجش

پایان

پایان

پایان

