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محتوی آزمون تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت

آیین نامه تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

ماده 7

در این آیین نامه ،اصطالحات زیر به کار می روند:
الف -سازمان :سازمان ملی استاندارد ایران
ب– اداره کل :اداره کل استاندارد استان
پ– مدیرکنترل کیفیت :مدیر کنترل کیفیت فردی است که صالحیت او طبق اینن آینین نامنه بنه
تایید سازمان می رسد و پروانه تأیید صالحیت دریافت می نماید.
د -واحد :واحد تولید کننده کاال و یا خدمت که مشمول استاندارد اجباری می باشد.
ماده 2

شرایط تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین می شود:
الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته مرتبط؛
ب – قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه به منظور تعیین سطح دانش و مهارت؛ (انجام مصاحبه منوط
به تشخیص مدیر کل استان می باشد)
پ– گذراندن دوره های کارآموزی مرتبط؛
تبصره  -1عناوین رشته های تحصیلی مرتبط با فعالیت واحدها در مواقع ضرورت ،توسط سنازمان
تهیه می شود.
تبصره  -2چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالینت واحند منرتبط نباشند در صنورت
وجود تجربه کاری مفید در زمینه فعالیت واحد مورد نظر ،و با تشخیص کارگروه موضنو مناده ()7
می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت تایید صالحیت شود.
تبصره  – 3واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران)،
می توانند با توجه به نو محصول و بنا به تشخیص کارگروه موضو ماده ( ،)7مدیر کنترل کیفینت
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با مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مرتبط و با حداقل سه سال سابقه کار مفیند انتخناب و معرفنی
نمایند.
تبصره  -4واحدهای تولید کننده آجر ،شن  ،ماسه  ،تیرچه ،بلنوک سنقفی و دینواری ،موزایین ،
تأسیسات سیلندر گاز پرکنی ،صنایع دستی و طالسازی بنا حجنت تولیند انندک بننا بنه تشنخیص
کارگروه موضو ماده ( )7می توانند مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی کاردانی با حنداقل سنه
سال سابقه کار مفید و یا مدرک تحصیلی دیپلت ریاضی ،تجربی و یا فنی با پنج سنال سنابقه کنار
مفید انتخاب و معرفی نمایند .سایر واحدها ،در موارد خاص با تایید ریاسنت سنازمان و ینا نمایننده
ایشان مشمول این تبصره می باشد.
تبصره  -5واحدهای مشمول تبصره 4و کلینی

های گیاه پزشکی ،که در ی

منطقه واقع شده اند

(با فواصل حد اکثر پنج کیلومتر از یکدیگر) حداکثر هر سه واحد با تولیدات یکسنان منی تواننند از
ی مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی جهت انجام خدمات کنتنرل کیفینت
استفاده نمایند.
تبصره  -6انطباق مستندات و مدارک فرد معرفی شده توسط واحدها با شنرایط و مندارک تعینین
شده در این آیین نامه به عهده اداره کل مربوطه خواهد بود.
ماده 9

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های کارآموزی و آزمونهای مربوط ،نصاب نمره قبولی ،احراز سوابق
تجربی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت ،ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابالغ
این مصوبه توسط سازمان تدوین و ابالغ می شود.
ماده 4

نحوه اعطای پروانه تایید صالحیت به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف – کلیه واحدهای مشمول این آیین نامه مکلفند فرد یا افراد واجد شرایط مندرج درماده()2رابه
عنوان مدیرکنترل کیفیت به اداره کل مربوطه معرفی نمایند.
ب -اداره کل مکلف است پس از معرفی فردی برای تایید صالحیت به عنوان مدیر کنتنرل کیفینت،
نسبت به بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده ( )2اقدام و در صورت احراز صالحیت ،پروانه تأیید
صالحیت وی را حداکثر ظرف مدت ی هفته ،صادر و به واحد متقاضی ابالغ نماید.
تبصره -1اداره کل موظف است امکان انجام کارآموزی متقاضیان این آیین نامه را فراهت نماید.
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ماده 5

مدت اعتبار پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت دوسال از زمان صدور خواهد بود.
تبصره  -1تمدید پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشنی
مربوط ( به طور متوسط ساالنه حداقل شانزده ساعت) و اجرای دقیق وظنایف و دسنتورالعمل هنای
مرتبط ،ارائه گزارش فعالیت و تایید مدیرکل استاندارد استان می باشد.
تبصره -2واحد موظف است حداقل ی

ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تایید صالحیت مدیر کنتنرل

کیفیت خود ،جهت تمدید پروانه اقدام نماید.
تبصره  -3اداره کل موظف است پس از درخواست واحد جهت تمدید پروانه حداکثر تا مدت ین
هفته نسبت به تمدید اقدام نماید.
تبصره  -4تمدید یا تجدید پروانه تایید صالحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب
ی یا چند مورد از تخلفات موضو بند (الف) ماده ( )51شده باشند ،در صالحیت کارگروه موضو
ماده ( )7خواهد بود.
ماده 6

پروانه تایید صالحیت در شرایط زیر ،به تشخیص کارگروه لغو می گردد:
الف -تخطی از وظایف مدیران کنترل کیفیت برابر ماده  9موضو ماده  7این آیین نامه.
ب – صدور حکت قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع ذی صالح.
ماده 1

اعضای کارگروه تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنتنرل کیفینت در ادارات کنل بنه شنرح زینر
تعیین می شوند:
الف -مدیرکل استاندارد استان مربوطه (رئیس کارگروه)
ب -معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل و یا عناوین مشابه ،و برای اداره کل هنایی کنه فاقند
این پست سازمانی هستند ،رئیس امور آموزش و ترویج استاندارد اداره کل (دبیر کارگروه )
پ -معاون ارزیابی و انطباق اداره کل
ت -نماینده اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان
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ث -نماینده اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ج -نماینده از تشکل مدیران کنترل کیفیت استان و یا یکی از مدیران کنترل کیفیت در اسنتان بنا
انتخاب مدیر کل استاندارد استان.
چ– نماینده تشکل صنفی مربوط یا نماینده خانه صنعت ،معدن و تجارت با تایید مدیرکل استان.
ح – نماینده واحد (بدون حق رأی)
تبصره -1تصمیمات کارگروه با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر می باشد .در صورت تساوی آرا در
رای گیری ،نظر مدیر کل نافذ است.
تبصره -2در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران کنترل کیفیت منی باشند ،رئنیس
امور حقوقی ،پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد اداره کل و یا عناوین مشابه (با حق رای) یکی
از اعضای کارگروه میباشد.
تبصره  -3در جلسات کارگروه که به منظور رسیدگی به شکایات بین مدیرکنترل کیفیت و
مدیرعامل واحد مربوطه تشکیل می گردد ،حضور مدیر کنترل کیفیت به عنوان یکی از اعضای
کارگروه بدون حق رأی الزامی است.
ماده 8

وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می شود:
الف -بررسی و تصویب صدور پروانه تأیید صالحیت مدیران کنترل کیفیت در مواردی که براساس
مفاداین آیین نامه تشخیص آن به عهده کارگروه نهاده شده است.
ب -رسیدگی به شکایات واصله از سوی اشنخاص حقیقنی و حقنوقی درخصنوص عملکنرد مندیران
کنترل کیفیت.
پ – بررسی تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال تنبیهات تعیین شده در این آیین نامه.
ت – رسیدگی به اختالفات مدیر عامل و مدیر کنترل کیفیت واحد در حدود وظایف مندرج در ماده
(.)9
واحد با استاندارد مربوط احراز گردد ،اداره کنل

تبصره -در صورتی که عدم انطباق محصوالت ی

موظف است عالوه بر اقدامات حقوقی وفق ماده ( )9قانون سازمان ،موضو را بنه کنارگروه موضنو
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ماده ( )7ارجا  ،تا در خصوص عملکرد مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه براساس ماده ( )51بررسی
و اتخاذ تصمیت گردد.
ماده 3

وظایف مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر میباشد:
الف -ایجاد بان

اطالعاتی استانداردهای موردنیاز واحد.

ب -حضور تمام وقت در ی

نوبت کاری واحد.

پ -بازرسی و کنترل مواد اولیه ،محصول حین ساخت ،محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه
مراحل تولید و یا خدمت.
ت -تایید کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی.
ث -نظارت و تایید فعالیت های آزمایشگاهی و انجام آزمون در واحد.
ج -ثبت نتایج آزمون و کنترل های روزانه.
چ ن نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش.
ح -جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس
موضو به اداره کل.
خ -همکاری و نظارت بر استقرار سیستت های مدیریت کیفیت
د -مشارکت در تدوین استانداردها در چارچوب سیا ست های سازمان.
ذ -اجرای دستورالعمل های صادر شده توسط سازمان در زمینه وظایف شغلی.
 ارسال گزارش کتبی به مدیرعامل یا باالترین مقام مسئول در صورت بنروز هرگوننه عندم انطبناقکیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهای مربوط.
ز -ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیرعامل ینا بناالترین مقنام مسنئول بنه
نواقص اعالم شده توسط مدیر کنترل کیفیت.
ژ -ارائه گزارشات ماهانه از فعالیتهای مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل.
س -ارایه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت.
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ش -اجرای مقررات عمومی واحد ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسنئولیتهای
شغلی وی نباشد.
تبصره  -1وظایف مندرج در این ماده رافع مسئولیت مدیرعامل یا باالترین مقام مسئول در انطبناق
محصول واحد با استاندارد مربوط نخواهد بود.
تبصره  -2واحد مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلینه حقنوق و مزاینای قنانونی مندیر
کنترل کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است.
تبصره  -3واحدهایی که در بیش از ی

شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری

مدیر کنترل کیفیت داشته باشند.
ماده 71

مدیران کنترل کیفیت در واحدهای مشمول این آیین نامه به طور مستقیت تحنت نظنارت بناالترین
مقام واحد انجام وظیفه می نمایند.
تبصره – سهامداران ،مالکین ،مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،مدیر تولید و سایر مدیران شاغل در
واحد نمی توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.
ماده 77

در غیاب مدیر کنترل کیفیت الزم است فردی واجد شرایط به عننوان جانشنین بنه پیشننهاد مندیر
کنترل کیفیت و به تایید مدیر عامل واحد به اداره کل معرفی گردد.
باالترین مقام واحد موظف است با همکاری اداره کل نسبت به کارگیری فرد واجد شرایط جهت
انجام وظایف کنترل کیفیت اقدام نماید.
ماده 72

درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحدها باید بنه صنورت مکتنوب و همنراه بنا دالینل و
مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل ،فرد جایگزین به اداره کل معرفی شود.
در صورت عدم موافقت اداره کل ،مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد .اداره
کل موظف است پس از بررسی موضو  ،نتیجه را به صورت مکتوب به واحد و همچنین مدیر کنترل
کیفیت مربوطه ابالغ نماید.
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ماده 79

پذیرش استفعای مدیر کنترل کیفیت در صالحیت اداره کل خواهد بود و در صورت موافقت اداره
کل با استعفای متقاضی ،مدیر کنترل کیفیت مکلف است تا تایید صالحیت فرد جایگزین حداکثر به
مدت ی ماه به انجام وظایف خود ادامه دهد.
ماده 74

واحدهای مشمول استانداردهای تشویقی در مدت زمان اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران
ملزم به داشتن مدیر کنترل کیفیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
ماده 75

تخلفات و تنبیهات مدیران کنترل کیفیت به شرح ذیل می باشد:
الف – تخلفات
غیبت غیرموجه در ساعات فعالیت واحد.
فعال نبودن بخش کنترل کیفیت هنگام فعالیت واحد.
عدم انجام هر ی

از وظایف موضو ماده (.)9

ب – تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:
 -5تذکر به مدیر کنترل کیفیت واحد.
 -2توبیخ مدیر کنترل کیفیت واحد با درج در پرونده.
 -3تعلیق پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت حداقل به مدت ی
مدت اعتبار پروانه.
 -4عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از ی

ماه و حداکثر تا پایان

سال تا سه سال.

 -1لغو دائت پروانه.
تبصره -در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت ،واحد مربوطه موظف
است ظرف مدت ی هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت
به احراز شرایط فرد معرفی شده و تایید صالحیت وی اقدام نماید .بدیهی است تا تایید صالحیت
فرد جدید مسئولیت کنترل کیفیت واحد برعهده مدیرعامل یا باالترین مقام مسئول خواهد بود.
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ماده 76

در صورتی که اعمال ارتکابی مدیر کنترل کیفیت عالوه بر تخلف ،واجد وصف مجرمانه باشد،
کارگروه موضو ماده ( )7موظف است پرونده امر را از طریق اداره کل به مرجع قضایی صالحیت دار
ارسال نماید.
تبصره  -5اعتراض مدیران کنترل کیفیت صرفاً نسبت به تنبیهات موضو جزء های ( )4و ( )1بند
«ب» ماده ( )51آیین نامه در کارگروه مرکزی تجدید نظر با مسئولیت معاون تدوین و ترویج
استاندارد (رئیس کارگروه) و عضویت مدیرکل هماهنگی اموراستانها و دبیرخانه شورای عالی
استاندارد ،مدیرکل آموزش و ترویج استاندارد (دبیرکارگروه) ،مدیرکل امور حقوقی مجلس ،مدیرکل
نظارت بر اجرای استاندارد در حوزه مربوطه و نماینده تشکل مدیران کنترل کیفیت ،رسیدگی می
شود.
ماده 71

این آئین نامه جایگزین آئین نامه تائید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب منورخ
 5339/56/60شورای عالی استاندارد می شود

آشنایی با مفاهیم کاربردی استاندارد

استاندارد ()Standard
تعریف اول -استاندارد برحسب مورد ،عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و
مشخصات هر فرآورده ازقبیل نو  ،جنس ،منشأ ،مواد اولیه ،اجزاء تشکیل دهنده ،ترکیب ،ساخت،
نحوه استفاده ،طرز نصب ،کیفیت ،کمیت ،شکل ،رنگ ،وضع ظاهری ،وزن ،ابعاد ،عیار ،ایمنی،
چگونگی بسته بندی و عالمتگذاری ،روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری ،اسناد
بازرگانی و مالی و امثال آن( .برگرفته از بندالف ماده  2قانون الحاق به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران مصوب )5349

تعریف دوم -مدرک حاصل از اجما و مصوب ی

نهاد شناخته شده که با هدف دستیابی به حند

بهینه نظت در زمینه ای معین ،قواعد ،رهنمودها یا ویژگی هائی را برای فعالیت ها یا نتایج آنها برای
کاربردهای معمول و مکرر ارائه می دهد .
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یادآوری :استاندارد باید بر نتایج تثبیت شده علت و فناوری و تجربه استوار بوده و هدف آن ارتقای
منافع بهینه جامعه باشد]3[ .
استانداردسازی ()Standardization
فعالیتی است که برای ایجاد شرایط جهت استفاده معمول و مکرر با درنظر گرفتن مشکالت بالفعل و
بالقوه با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از نظت در موضو موردنظر انجام می گیرد.
یادآوری :5به طور ویژه این فعالیت شامل فرآیندهای تدوین ،نشر و اجرای استانداردها می باشد.
یادآوری :2منافع مهت استانداردسازی عبارتند از بهبود مطلوبیت محصوالت ،فرآیندها و خدمات
برای مقاصد مورد نظر و جلوگیری از موانع تجاری و تسهیل در همکاری های تکنولوژیکی]9[.
استاندارد اجباری
استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور به ترتیبی که در قانون اصالح قوانین و
مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی،
صادرات و یا واردات اجباری می گردد.
استاندارد تشویقی
به استاندارد ملی اطالق می شود که رعایت آن اختیاری باشد.
(منبع  :ماده ی
 26قانون))

ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن عالئت آنها (موضو بند  7ماده

استاندارد کارخانه ای
استانداردی است که توسط واحد تولیدی تهیه و تدوین شده و الزامات مندرج در آن برای عرضه
محصول نهایی به بازار اجرا و رعایت می گردد  .این استاندارد باید به صورت شفاف شامل ویژگیها،
بسته بندی و نشانه گذاری باشد و با توصیه نامه ها و مقررات سازمانهای بین المللی و ملی نیز
منطبق باشد]0[.
استاندارد ملی ()National standard
استانداردی که توسط ی

سازمان ملی استانداردسازی تصویب شده باشد]3[.
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استاندارد منطقه ای()Regional standard
استانداردی که توسط ی
می شود]3[.

سازمان استاندارد منطقه ای پذیرفته شده و در دسترس عموم قرار داده

پروانه کاربرد عالمت استاندارد
سندی است که به استناد آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود از عالمت استاندارد
ملی ایران برای ی محصول خاص(کاال یا خدمت) استفاده نماید.
تجدید نظر
انجام اصالحات الزم به منظور بهبود و افزایش کفایت و اثربخشی ی مدرک برای دستیابی به
اهداف تعیین شده می باشد .فعالیت تجدید نظر معموالً در پیامد و براساس نتایج حاصل از بازنگری
انجام می پذیرد]1[.
مدیر کنترل کیفیت
مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی یا خدماتی ،شخصی است که صالحیت او طبق ضوابط
آیین نامه موضو تبصره  0ماده  9قانون به تایید سازمان رسیده و پروانه تایید صالحیت دریافت
نموده باشد]5[ .
آشنایی با برخی مفاهیم کنترل کیفیت عمومی
تعریف کیفیت

از معانی متفاوت موجود برای کلمه «کیفیت» دو معنی اهمیت حساسی در مدیریت کیفیت دارند:
« -5کیفیت» یعنی آن سری از ویژگی های محصوالت که پاسخگوی نیاز مشتریان هستند و
در نتیجه می توانند رضایت مشتری را تأمین کنند .این برداشت از کیفیت به سمت درآمد
گرایش دارد :در نتیجه مقصد از کیفیت باالتر ،تأمین رضایت بیشتر مشتری به امید درآمد
بیشتر است .ولی تأمین بهتر و بیشتر ویژگی های کیفیت معموالً نیاز به سرمایه گذاری
دارد .از این رو معموالً کیفیت ،هزینه ها را افزایش می دهد .در این مفهوم ،کیفیت باالتر
«هزینه بیشتری» دربرخواهد داشت.
« -2کیفیت» به معنی عاری بودن از نقص است :یعنی عاری از خطاهایی که نیاز به کار دوباره
دارد (دوباره کاری) یا منتج به شکست در میدان عمل می شود .عدم رضایت مشتری،
شکایت مشتری و مسائل دیگر را به دنبال دارد.
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تعریف کنترل کیفیت

کیفیت یعنی شایستگی جهت استفاده و میزانی است که ی محصول انتظارات مصرف کننده
خود را برآورده می سازد و کنترل به معنی اعمال ضوابط و راهنمائی ها در مورد کسی یا چیزی
جهت اطمینان از کسب نتایج موردنظر می باشد.
کنترل کیفیت نباید به کاربرد محدوده واژه آن منحصر گردد بلکه باید تمامی فعالیتهای الزم
جهت به دست آوردن سطح مطلوبی از درستی و بی عیبی محصول را شامل شود .کنترل کیفیت
سیستمی است جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت ی محصول یا ی فرآیند تولید و
نگهداری آن با برنامه ریزی دقیق ،استفاده از ماشین آالت مناسب ،بازرسی مستمر و عمل اصالح
کننده هرگاه الزم باشد.
کیفیت ی

محصول معموالً در رابطه با سه عامل زیر تعیین می شود:

کیفیت طرح
کیفیت انطباق
کیفیت عملکرد
کیفیت انطباق درجه همسوئی محصول با مشخصات ،استانداردها و معیارهای تعیین شده برای
ساخت آن محصول است .محصولی که طبق مشخصات و مطابق با حدود کنترل فرآیند تولید
ساخته می شود .چنانچه مشخصات آن به خوبی بیانگر نیازهای مصرف کننده باشد از کیفیت
خوبی برخوردار بوده و رضایت مشتری را جلب می کند.
با توجه به تعریف فوق ،نیاز به کنترل کیفیت روشن می شود .استفاده از کنترل کیفیت ما را از
تغییرات ناگهانی و یا جزئی در کیفیت محصول آگاه ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکان
پذیر می سازد و از تولید محصوالت دور ریختنی و تحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند.
در بازرسی ،به کیفیت محصولی که ساخته شده است اهمیت داده می شود و کار بازرسی با
تعیین محصوالت خوب و بد به پایان می پذیرد.
برعکس بازرسی ،در کنترل کیفیت به فرآیند تولیدی که محصول را می سازد توجه می شود و
درباره آینده تصمیت گیری می شود .در کار کنترل کیفیت سعی می شود که امکانات تولید به
نحوی تنظیت شوند که همیشه و یا تقریباً همیشه محصول خوب تولید شود .کنترل کیفیت از
بازرسی به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به این هدف استفاده می کند.
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در صورتیکه برنامه کنترل کیفیت موفقیت آمیز باشد نیاز به بازرسی به مقدار گذشته کت خواهد
شد و ممکن است نیاز به بازرسی از بین برود .راههای مختلفی برای کنترل کیفیت وجود دارد که
یکی از مهمترین آنها روشهای آماری کنترل کیفیت است.

شکل -5نمودار ورودی و خروجی فرآیند کنترل کیفیت

تعاریف کلمات کلیدی دیگر:

تعریف کیفیت شامل کلمات کلیدی معینی است که خود آنها نیاز به تعریف دارند .این کلمات
عبارتند از:
محصول )« :(Productمحصول» خروجی ی

فرآیند است .از نظر بسیاری از اقتصاد دانان

محصوالت شامل هر دو مفهوم کاال و خدمات می شوند :ولی «محصول» در استفاده معمول،
فقط به معنی کاال تلقی می شود.
ویژگی های محصول ) (Product Featuresویژگی های محصول «خاصیتهای کاال یا
خدمت است که به قصد پاسخگویی به نیازهای معین مشتری مورد توجه قرار می گیرد.
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مشتری ) :(Customerمشتری فردی است که تحت تأثیر محصول و یا فرآیند تولید
محصول قرا می گیرد .مشتری ممکن است برای سازمان  ،داخلی یا خارجی باشد.
رضایت مشتری ) :(Customer Satisfactionوضعیتی است که در آن ،مشتری احساس
کند ویژگی های محصول  ،نیازها و انتظاراتش را برآورده ساخته است.
نقص ) :(Deficiencyهرگونه اشکال (کاستی یا خطاب) که به تناسب استفاده از محصول
لطمه بزند .کاستی ها به شکلهای مختلف از جمله انوا خطا در دفتر کار ،ضایعات در کارخانه،
قطع برق و انرژی ،تحویل دیر هنگام ،ارائه کاالهای غیرقابل استفاده بروز می کنند (مثال های
دیگر مانند :شکست هنگام استفاده از محصول ،اشتباه در صورتحساب ها ،دوباره کاری ها،
تغییرات در طراحی و  ...می باشند).
عدم رضایت ) : (Customer Dissatisfactionوضعیتی که در آن کاستی هایی در
محصول یا خدمات ،برای مشتریان موجب ناراحتی ،شکایت ،ادعای خسارت و دیگر مسائل
بشود.
بهبود کیفیت
بهبود کیفیت برای افزایش درآمد ،ممکن است شامل اقدامات زیر باشد:
 توسعه محصول برای تأمین رضایت بیشتر مشتری ،با ایجاد ویژگی های جدیدی که بتواندموجب افزایش درآمد شود.
 بهبود در فرآیند کسب و کار ،جهت فراهت کردن خدمات بهتر برای مشتریان با کاهش زمانسیکل انجام کار
 ایجاد شرایط مناسب برای خرید با ی توقف ” “one-stop shoppingجهت رفاهمشتری و اجتناب از معامله با چندنفر جداگانه برای دریافت خدمت
بهبود کیفیت در جهت کاهش نواقص پدید آورنده ضایعات مزمن موارد زیر را در بر می گیرد:
 افزایش بازدهی فرآیندهای کاخانه ای کاهش میزان خطا در دفاتر کار کاهش شکست های میدانی (در حین عمل)نتایج نهایی در هر دو مورد «بهبود کیفیت» خوانده می شود .
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مدیریت کیفیت جامع (: )TQM

بسیاری از سازمان ها در جهان ،در دو دهه گذشته تحت فشار شدید قرا داشته اند .بعضی از این
سازمان ها از گردونه رقابت بین المللی خارج شده اند بعضی دیگر را سازمان هایی که با تصحیح
کسب و کار خود مجددا آن را تعریف کرده اند ،خریده اند و برخی نیز با فناوری های جدیدی که
راهکارهای جایگزینی را برای محصوالت و خدمات آنها ارائه کرده اند ،به طور جدی به چالش
کشیده شده اند .بعضی از سامان ها پیشرو به سرعت تغییر کرده اند؛ در حالی که بعضی از سازمان
های جدید ،بازیگران اصلی بازار شده اند ،دیگر سازمان ها هنوز درگیر نبردی روزانه بر بقا هستند و
بسیاری از سازمان ها نیز از صحنه کنار گذاشته شده اند.
به نظر اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن  ،مدیریت کیفیت جامع رویکردی است که برای
رسیدن به محیط کسب و کار زیر تالش می کند:

ارشد

ایجاد چشت انداز و راهبردهای شفاف میان مدت و دراز مدت ،تحت رهبری قوی مدیریت



استفاده مناسب از مفاهیت ،ارزش ها و روش های علمی در مدیریت کیفیت جامع



توجه به منابع انسانی و اطالعات به عنوان زیر ساخت های مهت سازمانی

 اجرای ی سیستت تضمین کیفیت و دیگر سیستت های چند عملکردی مدیریت ،از قبیل
سیستت هزینه ،تحویل ،محیط زیست و ایمنی ،تحت لوای ی سیستت مدیریت مناسب.
 با پشتیبانی قدرت های پایه ای سازمانی ،از قبیل فنآوری اصلی ،سرعت و اعتبار ،از داشتن
روابط منطقی و منسجت با مشتریان ،کارکنان ،جامعه ،تأمین کنندگان و سهامداران ،اطمینان
حاصل کند.
 به طور مداوم ،اهداف سازمان را در قالب دستیابی به مأموریت سازمان ،ایجاد سازمانی با
حضور محترمانه و تأمین مستمر منافع تحقق بخشد.
نتایج کیفیت جامع): (The Results of Total Quality

برای کیفیت جامع  ،اهداف تقریباً پذیرفته شده جهانی ،عبارتند از:
 -5هزینه های پایین تر و درآمدهای بیشتر
 -2رضایت مشتریان
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 -3کارکنان توانمند.
این اهداف نیازی به توضیح ندارند .شکل  2از کارگاه آموزشی «رهبری برای قرن کیفیت»
موسسه جوران ،این اهداف را به صورت گرافیکی نشان می دهد.
در چند سال گذشته ،این باور که مدیریت کیفیت فقط به معنی انطباق با مشخصات فنی و
الزامات است .به سرعت تغییر کرده است .اکنون ،کیفیت به معنی پاسخگویی و جلوتر رفتن از
نیازها و انتظارات مشتریان نیز محسوب می شود .کیفیت ،شامل داشتن ویژگی های درست،
مستندات صحیح و فاکتورهای بدون خطا هت می باشد .همچنین ،کیفیت شامل کارکرد مناسب
فرآیندهای کلیدی کسب و کار یعنی تحویل به موقع ،پشتیبانی دوستانه و دقیق فنی و بدون خطا
بودن و کاهش هزینه های کیفیت ضعیف نیز می شود]4[.

شکل  -2مفهوم سه گانه جوران
حلقه های کنترل کیفیت
برای درک مفهوم حلقه کنترل کیفیت الزم است با معنی سه کلمه تشکیل دهنده آن آشنایی
پیدا کنیت:
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حلقه ):(Circle= A ring

به گروهی از افراد اطالق می شود که به سبب عالیق
مشترک گردهت می آیند .بعضی ها این لغت را دایره و
بعضی دیگر چرخه نیز ترجمه کرده اند.

کنترل ):(Control = A check

به معنی وارسی ،نظارت ،رسیدگی ،ممیزی به منظور
اطمینان از صحت و سقت کار است.

کیفیت ):(Quality

به معنی ارتقاء و بهبود دائمی کیفیت کاال یا خدمات
به منظور جلب اعتماد مصرف کننده آن می باشد.
بدین ترتیب حلقه های کیفیت شامل تعدادی از افراد
هستند که به صورت داوطلبانه در قسمتهای مختلف
واحدهای تولیدی یا خدماتی با حضور فعال سرپرست
یا مدیر آن قسمت برای حل مسائل از طریق خلق ایده
های نو گردهمایی تشکیل می دهند و فعالیت های
مربوط به کنترل کیفیت را از طریق شناسایی و تعریف
مسئله بررسی کرده و در ارتباط با مشکالت با استفاده
از روشهای تحلیلی ،راه حلهای مناسب را ارائه می
کنند.

مفهوم کلی حلقه های کیفیت
حلقه کیفیت ،گروه کوچکی از کارکنان است که دارای کار مشابه یا حوزه کاری یکسان هستند
که داوطلبانه به طور مرتب حدود ی ساعت در هر هفته به منظور شناسایی ،تحلیل و حل مسائل
مربوط به کار جهت توسعه کل عملکرد و تقویت زندگی کاریشان دور هت جمع می شوند .در
شرایط مطلوب ،اعضای ی حلقه خاص باید از ی حوزه کاری و یا کسانی باشند که کار مشابهی
را انجام می دهند تا این که مشکل انتخابی برای همه آنها آشنا باشد .تعداد اعضای ی حلقه
کنترل کیفیت ) (QCمی تواند از  1تا  51نفر متغیر باشد .تعداد نباید خیلی زیاد باشد تا اینکه
وقت کافی برای هر ی از اعضا برای مشارکت و سهیت شدن در هر گردهمایی فراهت شود .البته در
بیشترین موارد این تعداد در حدود  7تا  56نفر هستند.
حلقه های کیفیت تنها برای توسعه کیفیت نیست بلکه هدف آنها توسعه کل عملکرد حوزه کاری
است و بنابراین هر موضو مربوط به کار که در کیفیت دارای ی انضباط طبقه بندی شده برای
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اعضای خود نیستند بنابراین آنها شامل کارکنانی هستند که گروه همگنی را تشکیل داده و به کار
مشابهی اشتغال دارند.
حلقه های کیفیت به طور داوطلبانه شکل می گیرند و مجاز نیستند که تغییری در ساختار
سازمانی موجود بوجود آورند.

شکل -3تاثیر حلقه های کیفیت
اهداف و مقاصد حلقه های کیفیت
الف – اهداف
* سهیت شدن در بهبود و توسعه تشکیالت شرکتی یا سازمانی.
17
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* خلق ی
کند.

محیط کاری دلپذیر که احترام برای انسان و احساس ارزنده برای زندگی کردن ایجاد

* کشف توانایی های مردم.
* افراد به عنوان قسمتی از سازمان محسوب نشوند ،بلکه انسانهایی باشند که در شغلهای معنی
داری اشتغال دارند و از تمام توان بالقوه خود بهره می برند.
* افراد طی فرصتی از خرد خود استفاده کرده ،توانایی های خود را توسعه بخشند.
* افراد با شرکت داشتن در ی

تجربه به خود آموزش دهند.

* به افراد حق داده می شود که به وسیله همه شناخته شوند.
با نشان دادن قابلیت های بیشتری سرانجام و به طور کامل به کشف امکانات نامحدود کم
شود.
ب  -مقاصد
* باال بردن روحیه سازمانی
* القای کارگروهی موثر
* ارتقای اشتغاالت شغلی
* افزایش جنبشهای کارکنان
* خلق استعداد حل مشکل
* ارتقای توسعه رهبری و فردی
* کاهش عیوب و بهبود کیفیت
* ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکل
* بهبود ارتباطات در سازمان
* تشویق کاهش هزینه
* ایجاد هرگونه بهبود ممکنه در سازمان]2[ .
18
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قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  7936/11/77مجلس شورای اسالمی
فصل اول ـ کلیات
ماده1ن در اجرای بند (4ن )2سیاستهای کلی و بند (و) ماده ( )234قانون برنامه پنجساله
پنجت توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در
راستای تحقق بند ( )24سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضو «افزایش پوشش استاندارد به
کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینهسازی جهت اعمال بند ( )36سیاستهای
برنامه ششت توسعه مبنیبر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی
کشور و مدیریت کیفیت» و بهمنظور روزآمدسازی ،تقویت و توسعه نظام استاندارددر سطح
کشور بهنحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید
محصوالت در کشور را فراهت نماید ،عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به
«سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان بهشرح
زیر تعیین میگردد.
ماده2ن سازمان ،دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیت رئیسجمهور اداره
میشود.
ماده3ن سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهدهدار سیاستگذاری ،حسن
نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کاالها و خدماتی است که در داخل
کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود .رعایت سیاستهای کلی نظام
از قبیل سیاستهای کلی سالمت و بند ( )24سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این خصوص
الزامی است.
تبصره5ن بهمنظور تسریع در فرآیند استانداردسازی ،کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه
بهاستثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است ،موظفند
مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین ،اجراء و بر آن
نظارت کنند .سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این
دستگاهها نظارت نماید.
تبصره2ن دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بینالمللی فعالیت میکنند موظف به رعایت و
اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیتهای مرتبط میباشند.
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تبصره3ن کلیه دستگاههای اجرائی موضو تبصره ( )5این ماده موظفند به منظور
توسعه استانداردهای ملی ،استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در
کمیسیونهای فنی ذیربط ،جهت تصویب در کمیتههای ملی سازمان که با حضور ذینفعان
تشکیل میگردد ارائه نمایند.
تبصره4ن خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی مشمول حکت این ماده نمیباشد.
ماده4ن کلیه دستگاههای اجرائی موضو تبصره ( )5ماده ( )3این قانون و ماده( )1قانون
مدیریت خدمات کشوری ،دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر
تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند .نحوه همکاری با
هماهنگی دستگاههای مذکور تعیین میگردد.
ماده 5ن سازمان میتواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بهروزرسانی استانداردها و باالبردن
کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار
نماید.
تبصره ن پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکت بر دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه میدهد و
شرح وظایف آن به تصویب شورایعالی استاندارد موضو ماده( )34این قانون میرسد.
فصل دوم ـ وظایف و مأموریتها
ماده 6ن فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام میشود:
5ن استانداردسازی
2ن اندازهشناسی
3ن تأیید صالحیت
4ن ارزیابی انطباق
ماده۷ن مأموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده ( )3و تبصرههای ( )5و ( )3آن در این
قانون به شرح زیر میباشد:
5ن تعیین ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره5ن فهرست کاالها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها بهموجب آییننامهای خواهد بود که
با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
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تبصره2ن سازمان ملی استاندارد ایران بهعنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حالل موظف
است بهمنظور حصول اطمینان از انطباقاستانداردهای حالل با موازین فقه اسالمی و نظارت بر
اجرای آن ی فقیه مجتهد متجزی صاحبنظر در مسائل حالل به شورای نگهبان پیشنهاد و
پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکت رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید .این
حکت برای دورههای بعدی قابل تمدید میباشد.
حکت این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم( )4قانون اساسی
نیست.
در مورد ذبح و صید حالل رعایت ماده ( )0قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب
 54/52/5337الزامی است.
2ن مشارکت در تدوین استانداردهای منطقهای و بینالمللی از طریق عضویت فعال در
کمیتههای فنی
3ن انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزههای مرتبط
با استانداردسازی
4ن توسعه استانداردهای پژوهشمحور در جهت ارتقای کیفیت کاال و خدمات هماهنگ
با استانداردهای بینالمللی
 -1انجام تحقیقات بهمنظور تدوین و بهروزرسانی استانداردها ،بهبود روشها و سامانهها با
بهرهگیری از توانمندیهای بخشهای درون و برونسازمانی و اقدام به بومیسازی استانداردهای
بینالمللی بر پایه الگوی اسالمی ن ایرانی پیشرفت
تبصره ن پژوهشگاه استاندارد بهعنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای
مرجع و تأیید صالحیتشده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و
بومیسازی استانداردهای منطقهای و بینالمللی اقدام کند.
 0ن آموزش و ترویج استانداردها و فراهت نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطالعات
مربوط به استانداردهای کاال و خدمات در سطح کشور
 -7برنامهریزی و نظارت بر امور اندازهشناسی قانونی کشور
 3ن ترویج سامانه بینالمللی یکاها )  ( SIبهعنوان سامانه رسمی اندازهشناسی قانونی در کشور
و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
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9ن تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای مرجع اندازهشناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات
اندازهشناسی بهعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
 56ن اعتباربخشی و تأیید صالحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و
برسنجی ،مؤسسات بازرسیکننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهیکننده
محصول ،مؤسسات گواهیکننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهیکننده سامانههای
مدیریتی بهعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
55ن نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کاالها و خدمات دارای پروانه کاربرد
عالمت استاندارد
52ن نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاریپ
53ن بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری
جهت ارائه به شورایعالی استاندارد
54ن تدوین ،بهروزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت
دستگاههای تخصصی ذیربط هماهنگ بااستانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
 51ن کنترل کیفیت کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری بهمنظور فراهت نمودن امکان
رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی
50ن کنترل کیفیت کاالهای وارداتی بهمنظور جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوب و حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره ن سازمان میتواند جهت تسریع در روند واردات کاالهایی که بر روی آنها توسط
دستگاههای تخصصی تأیید صالحیتشده ،آزمایش کیفی انجام میشود ،با دستگاههای مزبور
هماهنگی الزم و اقدام مشترک بهعمل آورد.
57ن آزمایش و تطبیق نمونه کاال و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی
مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسهای از طریق آزمون کفایت
تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامههای الزم
تبصره ن سازمان میتواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بینآزمایشگاهی و همچنین
آزمون نمونههای وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازهشناسی ،از خدمات آزمایشگاههای آزمون
و برسنجی تأیید صالحیتشده استفاده نماید.
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53ن اندازهگیری ساالنه نرخ رشد کیفیت محصوالت اعت از کاال و خدمات با بهرهگیری از
معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابیها به مراجع ذیربط و جامعه
59ن ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی
در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
26ن تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراست مربوط و اعطای جایزه مزبور بهعنوان مرجع
رسمی این وظیفه در کشور
تبصره ن برگزاری هرگونه همایش ،هتاندیشی(سمینار) و عناوین مشابه با موضو استاندارد و
کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان میباشد.
25ن تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای بهروزرسانی
رقابتپذیری و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و درجهبندی کیفیت کاالهای با
نشان استاندارد
22ن بررسی و تشخیص اولویتهای استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی ،صادراتی و وارداتی
کشور
23ن ساماندهی نظام ارتقای دانش ،مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی بهمنظور ارتقای
کیفیت و استفاده از روشها و فناوریهای نوین در فرآیند تولید
24ن فراهت نمودن امکان نظارتهای مردمی بر کیفیت کاالها با نشان استاندارد ملی بهمنظور
ارتقای کیفیت تولید کاال و خدمات ارائهشده
21ن برنامهریزی و هماهنگی الزم جهت بهرهمندی از توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاهها
و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از رویکردهای
فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی کشور
ماده ۸ن نهادهای اعتباردهی که بهصورت مستقل از فعالیتهای استانداردسازی فعالیت
میکنند در چهارچوب الزامات بینالمللی موظف به تأیید صالحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در
جهت پذیرش گواهینامههای صادره در سطوح بینالمللی میباشند.
ماده۹ن فعالیتهای اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صالحیت ایران» انجام میپذیرد که
رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکت رئیس سازمان
برای مدت چهار سال انتخاب میشود.
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ماده1۱ن سازمان میتواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش
توانمندیها و مهارتهای الزم در کارکنان ،موجبات ارتقای دانش ،مهارت و تجربه در
عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهت نماید.
ماده11ن سازمان میتواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور
توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی ،همکاری الزم
را برای ایجاد رشتههای نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
بهعمل آورد.
ماده12ن تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ،اجرای استاندارد ،نشر آگهیهای
قانونی ،عالمتگذاری ،کنترل ،نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش
مطابق مفاد این قانون انجام میگیرد.
ماده13ن سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگگذاری مصنوعات فلزی
گرانبها میباشد.
ماده14ن سازمان میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد ،اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را
که از نظر آیینهای کار ،ایمنی ،حفظ سالمت عمومی ،داشتن عالمت حالل ،حفظ محیط
زیست ،حصول اطمینان از کیفیت ،حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی
ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعالم نماید.
تبصره5ن سازمان مکلف است موضو اجباریکردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو
نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و دو روزنامه کثیراالنتشار و
روشهای اطال رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطال عموم برساند.
تبصره2ن کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سالمت،
ایمنی ،بهداشتی ،زیستمحیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و
ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد .مدت زمان شمول استاندارداجباری برای کاالهای
وارداتی و اولویت مواد و کاالها را شورایعالی استاندارد تعیین میکند.
تبصره3ن در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعالم میشود ،تبلیغات رسمی این کاالها و
خدمات از طریق رسانههای ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد و یا
تأییدیه سازمان میباشد.
ماده15ن هرگاه اجرای استاندارد در مورد کاالها و خدماتی ،اجباری اعالم شود پس از انقضای
مهلتهای مقرر ،تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش اینگونه کاالها و خدمات بدون عالمت استاندارد و
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یا بدون تأیید سازمان ،ممنو است و کاالهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده( )46این
قانون برخورد میشود.
تبصره ن رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کاالهای وارداتی الزامی است.
ماده16ن کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کاال یا ارائه خدمات
موضو این قانون ،مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز ،متقاضیان را ملزم به
رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
ماده1۷ن سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کاالهای ساخت داخل ،وارداتی و نیز
خدماتی که از لحاظ ایمنی ،بهداشت و سالمت عمومی حائز اهمیت میباشند با همکاری
نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صالحیتشده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطال عموم و مراجع
ذیربط اعالم کند.
ماده1۸ن سازمان میتواند بهمنظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و
کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کاالهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کاال به کشور و محل
مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با
پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد ،اقدام کند.
تبصره ن سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صالحیت شرکتها و مؤسسات بازرسیکننده
داخلی و خارجی است.
ماده1۹ن کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید ،بستهبندی ،تمرکز،
عرضه و فروش کاالها و یا خدمات مشموالستاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و
نمونهبرداری بپردازند.
تبصره5ن کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب
میشوند.
تبصره2ن کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره3ن مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست.
ماده2۱ن مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه
کاربرد عالمت استاندارد تشویقی یا ارائهکننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده
اشخاص حقیقی است که دارای تحصیالت الزم و تجربه کافی در رشتههای تخصصی مربوطه
باشند .چگونگی تأیید صالحیت علمی و فنی و نحوه بهکارگیری این افراد و همچنین شیوه
سلب صالحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان بهموجب قانون تعیین میشود.
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تبصره ن کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده21ن سازمان میتواند برای انجام وظایف خود ،اشخاص حقیقی ،حقوقی و تشکلهای
تخصصی ذیصالح را بهعنوان کارشناس رسمیاستاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند .نحوه
انتخاب و حدود اختیارات و میزان حقالزحمه طبق دستورالعملی است که بهتصویب
شورایعالی استاندارد میرسد.
ماده22ن سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات
آزمایشگاههای بخش خصوصی ،تعاونی و مراکز دانشگاهی که صالحیت آنها مورد تأیید سازمان
میباشد استفاده کند و در غیراینصورت با بهرهگیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب
دایر نماید.
ماده23ن سازمان میتواند با بهرهگیری از توانمندیهای علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و
دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابتپذیری محصوالت از طریق تشکیل مؤسسات تأیید
صالحیتشده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهرهگیری از فناوریهای نوین و
پیشرفته و فعال در امر سنجش ،کنترل و ارتقای کیفیت را فراهت کند.
ماده24ن سازمان مکلف است بهمنظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی ،مشابه با نظامهای
بینالمللی ،انوا روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعت از گواهی یا اظهاریه انطباق را
اعمال کند .چگونگی اجرای این ماده بهموجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از
تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد.
ماده25ن آزمایشگاههای سازمان جز در مورد کاالهای سالمتمحور خاص که به تصویب
شورایعالی استاندارد میرسد و نیز موارد نظامی ،دارویی ،هستهای و پرتویی در زمینههای
تعیین ویژگی کاالها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ،ضوابط فنی و تنظیتکردن وسایل
سنجش ،بهعنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته میشوند.
تبصره ن سازمان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع
منطقهای اقدام کند.
ماده26ن سازمان موظف است نسبت به یکپارچهسازی سیاستها و برنامههای استانداردسازی
از طریق تدوین برنامه راهبردیاستانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در
شورایعالی استاندارد بهتصویب برساند.
ماده2۷ن کلیه گواهینامههای صادره از سوی مؤسسات گواهیکننده و بازرسیکننده،
کارشناسان رسمی استاندارد ،آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صالحیتشده از سوی
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سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کاالها و خدمات با استانداردهای مربوطه ،بهعنوان کارشناسی
رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و مراجع قضائی تعیین میشود.
تبصره ن کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده2۸ن سازمان میتواند بهمنظور بهرهگیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای
رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور ،راهکارهای الزم را جهت تصویب به
شورایعالی استاندارد پیشنهاد کند.
ماده2۹ن سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهشمحور در جهت ارتقای
کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابتپذیر جمهوری اسالمی
ایران در عرصه مبادالت بینالمللی با بهرهگیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور
در عرصه استانداردسازی ،موجبات ارتقای کیفی محصوالت با فناوری باال در راستای نیل به
اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهت کند.
ماده3۱ن سازمان مکلف است بهمنظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای
بند ( )36سیاستهای کلی برنامه ششت توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به
تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت،
ظرف مدت ششماه پس از الزماالجراءشدن این قانون اقدام نماید.
ماده31ن سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام میدهد بر حسب طبقهبندی خدمات و
بهموجب تعرفهای که رأس ًا تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال میکند،
کارمزد مناسب دریافت کند.
تبصره ن گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا
مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
ماده32ن سازمان ،نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع و مراجع تخصصی
بینالمللی و منطقهای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.
تبصره ن در حوزه تأیید صالحیت ،نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مجامع و مراجع
تخصصی بینالمللی و منطقهای برعهده مرکز ملی تأیید صالحیت است.
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فصل سوم ـ ارکان سازمان
ماده 33ن ارکان سازمان عبارت است از:
5ن شورایعالی استاندارد
2ن رئیس سازمان
شورایعالی استاندارد
ماده34ن ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:
5ن رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورایعالی و در غیاب وی معاون اول رئیسجمهور
2ن رئیس سازمان بهعنوان دبیر شورایعالی
3ن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4ن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 1ن وزرای «امور اقتصادی و دارایی»« ،علوم ،تحقیقات و فناوری»« ،راه و شهرسازی»« ،جهاد
کشاورزی»« ،صنعت ،معدن و تجارت»« ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»« ،نفت»« ،نیرو»،
«تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»« ،ارتباطات و فناوری اطالعات» و «دفا و پشتیبانی نیروهای
مسلح»
 0ن دادستان کل کشور
7ن رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 3ن دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مرتبط با حوزه استاندارد
9ن رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
56ن رئیس اتاق تعاون ایران
55ن رئیس اتاق اصناف ایران
52ن چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکت
رئیسجمهور برای مدت چهار سال
53ن رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
54ن رئیس مرکز ملی تأیید صالحیت ایران
51ن رئیس شورای رقابت
تبصره5ن نحوه تشکیل جلسات شورایعالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که
به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد.
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تبصره2ن شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و
عضویت مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو
شورایعالی استاندارد میباشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکت
استاندار و ی نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با
حوزه استاندارد تشکیل میشود.
تبصره3ن سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی ،مراکز وابسته را که به تأیید
شورایعالی استاندارد و مراجع ذیربط میرسد ،ایجاد کند.
تبصره4ن مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤوالن ردیفهای ( )5تا ( )1این ماده و
مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای
عالی استاندارد نافذ و اجرائی میگردد.
ماده35ن وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد بهشرح زیر است:
5ن تصویب سیاستهای راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2ن تجدیدنظر در سیاستهای کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیت مبانی آن در
3ن تفکی
عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیت در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای
خصوصی ،تعاونی و غیردولتی
4ن رسیدگی به گزارش رئیسسازمان درمورد اقدامات و برنامههای انجامشده
 1ن تصویب ساختار تشکیالتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس
سازمان با رعایت مقررات مربوطه
 0ن تصویب مقررات مالی ،اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین
مربوط
7ن بازنگری ساالنه تعرفههای خدمات متناسب با نرخ اعالمی تورم توسط بان

مرکزی

 3ن تصویب تعرفههای مورد نیاز بهمنظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
9ن تصویب بودجه ساالنه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و
هزینه ساالنه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان میباشد.
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56ن تصویب دستورالعملهای تخصصی مورد نیاز فعالیتهای سازمان در چهار
محور استانداردسازی ،ارزیابی انطباق ،تأیید صالحیت ،اندازهشناسی و سایر موارد مورد نیاز به
پیشنهاد رئیس سازمان
55ن تصویب طرح و عالئت استاندارد ملی بهعنوان عالئت رسمی دولتی
52ن تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور ،لغو یا تعلیق آنها
53ن اتخاذ تصمیت درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمانهای
دولتی ،خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
54ن اتخاذ تصمیت در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات
مشابه خارجی و پرداخت حق عضویتها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
51ن ایجاد کمیسیونهای تخصصی متشکل از صاحبنظران و نخبگان عرصه استاندارد بهمنظور
بررسیهای تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره ن دستورالعمل تشکیل کمیسیونهای تخصصی به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد.
رئیس سازمان
ماده36ن رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای
عالی استاندارد و با حکت رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود .انتصاب مجدد وی
برای دورههای بعد بالمانع است.
ماده3۷ن رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده( )75قانون مدیریت خدمات
کشوری است.
ماده3۸ن رئیس سازمان باالترین مقام اداری ،مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهدهدار
میباشد:
5ن عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آییننامههای مربوط
2ن پیشنهاد سیاستهای راهبردی سازمان به شورایعالی استاندارد جهت تصویب
3ن مدیریت و نظارت بر حفظ استقالل کامل مأموریتها ،وظایف و اختیارات
4ن پیشنهاد تعرفههای مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورایعالی استاندارد
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 1ن پیشنهاد دستورالعملهای اداری ،مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای
عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 0ن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7ن بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و
همچنین مقررات مالی ،اداری و استخدامی مصوب شورایعالی
 3ن تالش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفههای مصوب آن و کاهش
وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9ن شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون ،عضویت آنها را عهدهدار میباشد.
تبصره ن رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان ،رؤسای مراکز و
مدیران استانی تفویض کند.
ماده3۹ن رئیس سازمان عضویت شورایعالی حفاظت محیط زیست ،شورای پژوهشهای علمی
کشور ،شورایعالی کار ،شورای مرکز توسعه صادرات ایران ،شورای ساماندهی مبادی ورودی و
خروجی مجاز کشور ،شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،شورایعالی
علوم ،تحقیقات و فناوری و شورایعالی سالمت را برعهده دارد.
تبصره ن رئیس سازمان میتواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات
شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.
فصل چهارم ـ جرائم و مجازاتها
ماده4۱ن موارد زیر جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیینشده با حکت دادگاه
محکوم میشوند:
5ن تولید کاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری ،بدون دریافت پروانه کاربرد
عالمت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن ،به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و
یا هر دو مجازات
2ن تمرکز ،توزیع و فروش کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون
عالمت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو
مجازات
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3ن تغییر مشخصات و ویژگیهای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت
برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
4ن استفاده از ظروف و وسایل بستهبندی دارای عالمت استاندارد برای بستهبندی ،عرضه و
فروش فرآوردههای غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر
دو مجازات
 1ن تبلیغات غیرواقع درخصوص کاال یا خدمت بهگونهای که در مصرفکنندگان ایجاد شبهه در
وجود پروانه کاربرد عالمت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا
جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
 0ن چاپ عالمت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد
عالمت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان ،به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی
درجه چهار و یا هر دو مجازات
7ن جعل و تقلب برگههای آزمایش ،تشخیص و مشخصات فرآوردهها و پروانه کاربرد
عالمت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
 3ن ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و
محلهای عرضه ،فروش ،تمرکز ،توزیع و بستهبندی محصوالت مشمول مقررات استاندارد اجباری
به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
9ن هر نو اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خالف
واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو
ماده41ن در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا
تأییدیه از سازمان ،اقدام به تولید کاال یا خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد نمایند ،موضو در
کمیسیون ماده( )42این قانون تصمیتگیری میشود.
ماده42ن کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه،
مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نماینده
اتاقهای بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ،تعاون مرکزی و اصناف ایران حسبمورد تشکیل
و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند و با مالحظه شرایط و امکانات خاطی و
دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصالح ارجا میکند .در
غیراینصورت با تذکر و اخطار ،اقدام به اخذ تعهد ،جریمه ،تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی،
جمعآوری محصول از سطح بازار ،الزام به بهسازی و اصالح ،فروش و امحای کاال مینماید.
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تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سیروز پس از ابالغ در مراجع قضائی ذیصالح قابل اعتراض
خواهد بود در غیراینصورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.
ماده43ن در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم
میشود رئیس سازمان میتواند موقتاً این فرآوردهها را در مراکز تمرکز ،توزیع و فروش کاال
توقیف کند و بهمنظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآوردهها ،ابزار ،ماشینآالت و وسایل
تولیدی مربوط را الک و مهر نماید.
تبصره ن فرآوردههای موضو این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان ،مورد
بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی ،اصالح ،فروش و امحای آن معین میشود و با
رأی کمیسیون ماده( )42این قانون تعیین تکلیف میگردد .در صورت فروش ،وجوه حاصله به
حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و معادل آن بهعنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب
قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها میرسد.
ماده44ن هرگاه ارتکاب یکی از جرائت و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب
جسمی ،یا روحی و یا منجر به مرگ شود ،مرتکب حسب نتایج حاصله با حکت دادگاه به
مجازاتهای زیر محکوم میشود:
5ن در صورتیکه مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش
یا جزای نقدی درجه پنج
2ن در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با
حداکثر مجازات بند( )5این ماده
3ن در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج
و یا جزای نقدی درجه سه
تبصره ن چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود ،به جرم
مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسالمی رسیدگی میشود.
ماده45ن چنانچه مصرفکننده از غیراستاندارد بودن کاال یا خدمت متحمل خسارت و ضرری
شده باشد ،عرضهکننده یا تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمت براساس ماده( )53قانون حمایت از
حقوق مصرفکنندگان مصوب  51/7/5333عالوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در
ماده یادشده محکوم میشود.
ماده46ن هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید ،تجارت و ارائه خدمات و داد و
ستد اشتغال دارد ،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و
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یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند عالوه بر رد معادل اموالی که با تقلب
کسب کرده است با حکت دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجهسه یا هر
دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط میشود.
ماده4۷ن دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کاال یا خدمات از سازمان
موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای
سطح استاندارد کاال و خدمات آنها نمیشود.
ماده4۸ن مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با
بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده4۹ن سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود ،فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
تأیید صالحیتشده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب
مورد به محاکت یا کمیسیون ماده( )42این قانون ارجا نماید .دستورالعمل اجرای این ماده به
پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد.
ماده 5۱ن قوه قضائیه میتواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را بهمنظور رسیدگی به جرائت
موضو این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
ماده 51ن جرائت این قانون از جرائت عمومی و غیرقابل گذشت محسوب میشود.
ماده 52ن هرگاه در سایر قوانین ،برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر
شده باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
ماده 53ن چنانچه هری

از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون

مرتکب هرگونه تخلف ،جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام الزم به
کمیسیون ماده( )42این قانون ارجا میشود .این موضو موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در
محاکت صالحه و قوانین موضوعه نمیباشد.
فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه
ماده 54ن سازمان دارای استقالل حقوقی ،مالی و اداری میباشد و اداره امور آن براساس مفاد
این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام میشود.
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ماده 55ن منابع مالی سازمان بهشرح زیر تعیین و تأمین میگردد:
5ن منابع ناشی از انوا کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه
پروانهها ،گواهینامهها و تأییدیههای مربوط به ارزیابی ،انطباق ،تأیید صالحیت ،اوزان و مقیاسها
منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همهساله در بودجه ساالنه کشور
درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار میگیرد.
2ن اعتباراتی که همهساله بهصورت کم
کشور منظور میشود.

و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه ساالنه

3ن هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذینفع
4ن درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونههای کاال
ماده 56ن بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در
بودجه سنواتی درج میگردد و به تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسالمی میرسد.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده 5۷ن در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترلهای قانونی به کاالهای وارداتی
غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند ،موظفند ضمن تنظیت صورتجلسه ،مراتب را حسب مورد به
دستگاههای ذیربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بالفاصله در محل حاضر و اعمال
قانون نمایند.
ماده 5۸ن با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول ،تجهیزات ،داراییها ،تعهدات،
نیروی انسانی ،مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل میشود.
ماده 5۹ن از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون و آییننامه اجرائی آن ،قانون راجع به اجازه
تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب  57/3/5339و اصالحات و الحاقات بعدی آن ،اساسنامه
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  9/4/5344و الیحه قانونی راجع به اصالح
بند(الف) ماده( )56اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 21/4/5319
شورای انقالب و قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب  21/55/5375و اصالحات بعدی آن نسخ میشود.
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ماده 6۱ن آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد
سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ
 55/7/5390مجلسشورایاسالمی تصویب و در تاریخ  4/9/5390از سوی مجمع تشخیص
مصلحتنظام با تأیید تبصره ( )5بند ( )5ماده ( )7موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
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