
 اداره استاندارد كاشان  واحدهاي ذيربطمسئولينوظايف 
  نام متصدي انجام كار  عنوان واحد

   آرينآقاي  رئيس اداره

  آقاي خبازي  معاون اداره

  خانم قرباني  دبيرخانه

   مطهري زاده و پوراسالمانآقاي  صادرات

  آقاي بخردي  بازرسي از مراكز عرضه و توزيع

  خانم آسايي  آموزش و تدوين

  خانم ايماني  وماسيون اداري و آمارات

  خانم آسايي  كتابخانه و اطالع رساني

  آقاي بخردي  اداري و مالي

  آقاي مقدم  حقوقي

  خانم ايماني  مكانيك و فلزشناسيواحد 

  آقاي خبازي  آزمايشگاه صنايع غذايي

  خانم آسايي  آزمايشگاه افزودني مواد غذايي

  زيآقاي خبا  ژي   آزمايشگاه ميكروبيولو

  خانم كهكشاني  آزمايشگاه سلولزي

  آقايان مطهري و پوراسالم  آزمايشگاه نساجي

  آقاي نيك روش  آزمايشگاه ساختماني

  آقاي بخردي  آزمايشگاه اوزان و مقياسها

  شركت لنت پارس  آزمايشگاه همكارلنت ترمزخودرو 

  شركت ايران گرما  آبگرمكن گازي  //            

  شركت ايسكرا اتوالكتريك ايران  تروديناماستار   //         

  شركت گرانيت به سرام  انواع كاشي  //          

  شركت سپاس نور بيدگل  فرش ماشيني   //         

ــوژي      //       :ميكروبيولــــــــــ
  آزمايشگاه سالمت نطنز  ماكاروني،سلولزي، آب و زعفران

  ياس طعمشركت موادغذايي   سوسيس، كالباس و همبرگر//      

   عالمت استانداردگردش كار صدور پروانه كاربرد
  

  

  

  

  

  وجود نقص            

  

  عدم وجود نقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

    
  رد و اعالم نقص                               

  

  قبول

  

  .نددريافت نماينيز  اداره مربوطه را از سايت ند فرم هاي توانميمحترم مراجعين 

   استانداردزمان اعالم نتايج آزمون فراورده ها توسط اداره
 ) كاريروز (آزمون  انجامزمان  وردهآنام فر
  ۱۰  نوشابه گازدار

  ۱۰  آبميوه
  ۱۰  بيسكويت

  ۱۰  سوسيس و كالباس

  ۶  شير پاستوريزه

  ۷  ماست پاستوريزه

  ۱۰  دوغ پاستوريزه

  ۵  خامه پاستوريزه

  ۱۷  آرد
  ۱۵  ماكاروني

  ۲۷  و ماهي تونكنسر

  ۱۵  گالب
  ۱۰  ويژگي نخ آكريليك

  ۱۵  ويژگي فرش ماشيني

  ۱۵  ويژگي پتو
  ۱  ماشيني انطباق برچسب فرش
  ۱  انطباق برچسب پتو

  ۱۴  دستمال كاغذي

  ۱۴  نوار بهداشتي
  ۱۴  حوله كاغذي
  ۱۴  كاغذ توالت
  ۱۴  پوشك بچه

  ۱۵ دربتن سنگدانه ريزموردمصرف

  ۱  شيشه ايمني ساختمان
از تغييراتي  صدور نتايج آزمون بسته به تراكم و حجم نمونه ممكن است

  .دنداشته باشنظر زمان 
  

تكميل و ارائه فرم درخواست صدور پروانه استاندارد به همراه
 مدارك مورد نياز

بررسي درخواست وكنترل مدارك ارائه شده توسط كارشناس

خطبازرسي اوليه، بازديد از
توليد و بررسي شرايط فني و

 اولين نمونه برداري

 اعالم نواقص به واحد

رفع نقص توسط واحد توليدي

 پيگيري جهت تامين الزامات
   نوبت قبولي ۳ تداوم انطباق كيفيت كاال با استاندارد در - 

   تجهيز آزمايشگاه و ارسال گزارشات ماهيانه آزمون ها- 

   وجود مسئول كنترل كيفي تاييد صالحيت شده- 

  عات فني تكميل و ارائه پرسشنامه اطال- 

   تهيه نظامنامه كيفيت- 

   آگهي ثبت شركت وثبت نام يا عالمت تجاري در روزنامه      - 

     رسمي،تصويرپروانه بهره برداري صنايع

بازرسي و تهيه گزارش ارزيابي نهايي و درخواست تشكيل 
 كميته عالئم از استان

طرح دركميته عالئم استان

 داردصدور پروانه كاربرد عالمت استان



  گردش كار صدور گواهينامه صادراتي

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  منفي            مثبت             مثبت

  

  

  

  

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

   . ساعت مي باشد۴۸ مدت زمان انجام كار حدود -  

  صادركنندگان محترم، براي دريافت فرم مي توانند عالوه  -  

  . مراجعه حضوري، به سايت اين اداره نيز مراجعه فرمايند بر   
             ir.isirikashan.www      

 
  

  

  

گردش كار رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان كاالهاي داراي 
  عالمت استاندارد

  

  

            

            

           

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  رسيدگي به پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع
خـدمات  خـود را موظـف بـه ارائـه      ،كاركنان ايـن اداره از آنجاييكه  

د، رسـيدگي بـه پيـشنهادات و انتقـادات          نمطلوب به مردم مي دان    

ارباب رجوع و مخاطبان را به عنوان راهكار اصلي در حصول به اين 

بـه همـين منظـور      . ه عملكرد خويش قرار داده اسـت      مهم، سرلوح 

  بهورودمحل درب در " صندوق پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع"

 تكميل است مخاطبان گرامي باساختمان اداره تعبيه شده كه اميد 

 ارائه پيشنهادات سازنده اين مجموعه را در رسـيدن          فرم مربوطه و  

  . مطلوب ياري نماينديجا نتبه

              
     

  
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  

  اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي كاشان  
  )راهنماي مراجعين(  

  .ساعات اداري پاسخگوي مراجعين محترم مي باشندطول ره درااداين مندان كار
  

  

  

  

  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   استانداردخيابان-بلوار دانش -ميدان جهاد : آدرس

فرم تقاضاي صدور گواهينامه صادراتي توسطتكميل
 صادركننده 

بررسي اوليه، بازرسي و نمونه برداري از محموله

 ارسال نمونه به آزمايشگاه

انجام آزمون مطابق با
  استاندارد ملي

اعالم ممنوعيت خروج 
 كاال از كشور

 صدور گواهينامه صادراتي

ارائه شكايت كتبي شاكي از كاالي داراي عالمت استاندارد

انجام بازرسي كارشناسي از كاالي مورد شكايت

اعالم نتيجه بازرسي

و جبران خسارت شاكيدستور رفع نواقص از خط توليد

پيگيري دفترحقوقي جهت اطمينان از
 جلب رضايت شاكي توسط متشاكي

 اعالم جرم عليه متشاكي به مراجع قضائي
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  سايت اطالع رساني 
www.isirikashan.ir  

  ۵۵۵۷۰۴۱-۲: تلفن
  ۵۵۵۷۰۴۰:دورنگار


