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 لطفاً در استفاده از گواهینامه و لوگو در مدت زمان اعتبار به نکات زیر توجه فرمائید: 

مرتبط  -1 مسئولین  سایر  یا  و  مدیریت  نماینده  تغییر  کاربرد  در صورت  دامنه  تغییر  یا  و  آدرس  تغییر  تجاری،  (SCOPE)، همچنین  ، وضعیت حقوقی، 

برسانید در صورت  مراتب را قبل از انجام ممیزیهای مراقبتی به اطالع شرکت    ستم مدیریت و کارفرماسازمانی یا مالکیتی و تغییرات عمده مربوط به سی

  سیستم  توانمندی  ، مشاهده هر گونه مواردی که تغییر یافته و شرکت انطباق کیفیت آسیا مطلع نشده است و  این تغییر برانجام و بررسی در ممیزی

از طرف شرکت انطباق کیفیت آسیا    ،گذار بوده است   تاثیر کردن  گواهی برای استفاده مورد استاندارد  الزامات  شدن دهبرآور  در  تداوم برای  کارفرما مدیریت

 اقدام قانونی انجام می پذیرد و گواهینامه تا شفاف شدن موضوع به حالت تعلیق خواهد بود.  

های مراقبتی به روز بودن مدارک و تکمیل آنها در تمامی دامنه    ممیزی  فاصله بین ممیزی صدور تا ممیزی مراقبتی اول و همچنین فاصله بین  در  -2

اختیار سرممیز  کاربرد گواهینامه صادر شده الزامی است و ذکر این نکته قابل توجه است که انتخاب محل/ واحدها و نمونه مدارک در ممیزیهای مراقبتی به  

 خواهد بود.  

به صورت یک بازه زمانی دو هفته ای، حداقل دو ماه قبل از تاریخ ممیزی موردنظر به   4ی با توجه به بند بتآمادگی خود را جهت انجام ممیزی های مراق-3

 شرکت اعالم نمایید. 

 ممیزی شونده موظف است که آمادگی خود را جهت انجام ممیزی های مراقبتی در بازه های زمانی زیر اعالم نماید:    -4

 ماه نگذشته باشد.    12بیش از    2عد از تاریخ صدور گواهی نامه به شرطی که از تاریخ ممیزی مرحله  ب  ماه  9برای ممیزی مراقبتی اول:    -4-1

 ماه نگذشته باشد.   24بیش از    2ماه پس از تاریخ صدور گواهی نامه بشرطی که از تاریخ ممیزی مرحله    21برای ممیزی مراقبتی دوم:    -4-2

هفته است. در صورت تاخیر بیشتر شرکت مسئولیتی در رابطه با تمدید اعتبار    1ممیزیهای مراقبتی    از  اجرای هر یک  : حداکثر زمان تاخیر در1توضیح  

 امه ها نخواهد داشت.  نیگواه

یا مراقبتی وضعیت سیستم طوری    2: دوره زمانی ممیزی مراقبتی پیش فرض سالیانه )بازه های زمانی فوق( است مگرآنکه در ممیزی مرحله  2توضیح  

 با ممیزی شونده به تفاهم کمتر از یکسال برسد.   میزباشد که م

 می شود به کارگیری نماید و تغییری در آن اعمال ننماید.   ارائه  لوگو را دقیقا به شکلی که  -5

و..( کپی به   سکنممیزی شونده نباید از هر روشی که منجر به افزایش تعداد گواهی نامه های صادر شود استفاده نماید )به طور مثال کپی، پرینت ، ا  -6

 عنوان مدرک تکمیلی قابل ارائه به مشتریان/ کارفرما در اسناد قرارداد بالمانع است. 

 ممیزی شونده باید از لوگو فقط در موارد مندرج در دامنه کاربرد گواهی نامه اخذ شده، استفاده نماید.   -7

موارد ذیل امکان پذیر است:    محصول با ذکر  ی  بند بسته  درج لوگو به تنهایی بر روی سربرگ بالمانع است اما بر روی    -8  

نام شرکت انطباق    -  مرتبط  استاندارد  و(  محیطیزیست  کیفیت،  مانند)  مدیریت  سیستم  نوع  -  شده  گواهی  کارفرمای(  نام   یا  برند  مانند)شناسائی  -    

 کیفیت آسیا  

 لوگو با اتمام یا عدم تمدید گواهینامه غیرقانونی است.  از    مدت استفاده از لوگو منوط به معتبر بودن زمان گواهینامه و استفاده  -9

 جهت دریافت پاسخ هرگونه سوال در رابطه با استاندارد/ استانداردهای دریافت شده با واحد امور ممیزی درتماس باشید.    -10

عدم تحقق موارد ذیل برخورد قانونی از طرف    هدهملزم است به رعایت ترتیبات ذیل که در صورت اجرائی ننمودن آن و مشا  شدهگواهی  کارفرمای  -11

 : شرکت انطباق کیفیت آسیا انجام خواهد پذیرفت  

  منطبق  کننده  گواهی  نهاد  الزامات  با  کمدار  سایر  یا  تبلیغات  یا  بروشورها  اینترنت،  مانند  ارتباطی  های  رسانه  در  خود  گواهی  وضعیت  به  اشاره  هنگام  -الف

 . باشد

 . ندهد  را  آن  اجازه  یا  نکند  بیان  را  خود  گواهی  خصوص  در  ای  کننده  گمراه  مطالب  گونه  هیچ   -ب

 . ندهد  کننده  گمراه  صورتبه  را  آن  از  بخشی  هر  یا  گواهی  مدرک  از  استفاده  اجازه  یا  استفاده  -پ

  است،  کرده  مقرر  کننده  واهیگ  نهاد  که  گونهآن  را،  است  گواهی  به  ارجاع  شامل  که  تبلیغاتی  مطالب  میتما  از  استفاده  خود،  گواهی  ابطال  محض  به  -ت

 .  نماید  متوقف

 . کند  اصالح  باشد،   شده  محدود  گواهی  شمول  دامنه  هرگاه  را  تبلیغاتی  مطالب  تمام  -ث

  شامل)   محصول  یک  شرکت انطباق کیفیت آسیا    که  گردد  استنباط  چنین  که  شود  انجام  ای  گونه  به  خود  مدیریت  سیستم  گواهی  به  اشاره  ندهد  اجازه  -ج

 .است  کرده  گواهی  را  رایندف  یا(  خدمت

 . است  صادق  هستند،   گواهی  شمول  دامنة  از  خارج  که  هائیسایت  و  هافعالیت  مورد  در  گواهی  که  نکند  بیان  تلویحی  طوربه  -چ
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  مردم  اعتماد   رفتن  تدس  از  و  کردن  گواهی  سیستم   یا/و  شرکت انطباق کیفیت آسیا    وجهه  رد  خدشه  موجب  که  نکند  استفاده   ایگونه   به  خود  گواهی  از  -ح

 . شود

  ISO 3834و    )سیستم مدیریت کیفیت(  ISO 9001استفاده از نشان مرکز تایید صالحیت و آرم انطباق کیفیت آسیا فقط در ارتباط با استاندارد    -خ

که تحت اعتبار مرکز نمی   کیفیت آسیا  کیفیت انطباقی  د صالحیت ایران در کنار سایر نشان هابکارگیری نشان مرکز ملی تاییلذا از    امکانپذیر خواهد بود

 در صورت مشاهده تخلف به حساب می آید.   .، خودداری نماییدند باش

   استفاده صحیح از لوگوهای ثبت و صدور

 الزاماً این دو لوگو در کنار هم  و در یک قاب باید استفاده گردد.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 سیاه و سفید چاپ شوند.   د باال و یالوگوها می تواند بصورت رنگی با رعایت موار   ه و رنگ انداز

 های رنگی الزاما می بایست رنگی باشند. لوگوهای مورد استفاده در وب سایت ها و کاتالوگ 

 حداقل سایز لوگو یک و نیم  سانتی متر  و حداکثر سه سانتی متر باشد 

محدودیتهای استفاده از  

 الوگوه

 برروی محصوالت     NACIعدم استفاده از آرم  

 AQC  یوهایرات در لوگعدم تغی

 عدم استفاده از لوگوها پس از تعلیق یا کنسل شدن گواهینامه 

 صورت عدم تمایل سازمان ، لوگوهای تبلیغاتی می بایست جمع آوری شوند. در

 ها  ازرسی یا گواهینامههای آزمون آزمایشگاهی، کالیبراسیون یا بگزارش  عدم استفاده بر روی  

 . ی سازمان موظف به رعایت برنامه های ممیزی می باشدایل تبلیغاتتا زمان اتمام سربرگها و وس

 ر قانونی موضوع از مراجع ذیصالح پیگیری خواهد شد .در صورت استفاده غی 

 .درصورت تعلیق ، سازمان اجازه تبلیغ سیستم های کیفیت را نخواهد داشت

 . بر روی خودروها و تبلیغات شهری   NACIآرم    عدم استفاده از

 

 بیش از پیش زوی موفقیت با آر

 خواهیم بود.  ما همیشه در کنار شما
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