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 برگی( )فرم دو فرم تکمیل شده درخواست پروانه -1

و سپس  یک مدیر کنترل کیفیت معرفی می گردد(، هر شیفت کاری )به ازایواحد تولیدی  مدیرکنترل کیفیت نامه معرفی -2

 و ارائه گواهی مربوطه پیگیری جهت تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت

 مفاصاحساب از امور مالی اداره کل -3

در صورتیکه  ()کپی برابر اصل شده یا ارائه اصل و کپی یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات -4

 شخص حقیقی باشد ،ارائه کپی کارت ملی در صورتیکه متقاضی ص حقوقی باشد و یاشخ ،متقاضی

)کپی  ، جهاد کشاورزی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذیصالحصنعت معدن و تجارتداری و یا مجوز تولید از وزارت پروانه بهره بر -5

 (یا ارائه اصل و کپی آن برابر اصل شده

 (یا ارائه اصل و کپی آن)کپی برابر اصل شده  آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی معتبر در روزنامه رسمی -6

 ایران کد معتبر فرآورده -7

 و چارت سازمانی( OPC)از قبیل  برگی( و ضمائم مربوطه 5)فرم  فرم تکمیل شده پرسشنامه اطالعات فنی -8

تجهیزات  عدم تکمیل)در صورت  به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر در واحد تولیدیفهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود  -9

 جهت انجام بخشی از آزمون ها( ،قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید اداره کلارائه الزم، 

 تایید شده توسط مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی و کارشناس اداره کل  )بصورت رنگی( لیبل یا نشانه گذاری محصول -11

 )آزمون های داخلی( واحد تولیدی تنتیجه آزمون انجام و تایید شده توسط مدیر کنترل کیفی -11

، از تاریخ صدور توسط آزمایشگاهپس )اعتبار نتیجه آزمون  لید آزمایشیتو زنمونه حاصل ا (معتبر) نتیجه آزمون قبولی -12

 می باشد.( روز 98به مدت تنها 

بخش  ،به سایت اداره کل –)دوره آشنایی با قوانین ومقررات موسسه استاندارد(  ساعت آموزش مدیرعامل شرکت 4گواهی  -13

 آموزشی مراجعه گردد. تقویم

 مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی، از واحد آموزش اداره کل مدیر/ساعت آموزش توسط  21گواهی طی  -14

 های همکار)واقع در طبقه دوم اداره کل استاندارد قزوین( برگ تسویه حساب با انجمن آزمایشگاه -15

پرینت اخذ شده از سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت ارائه شناسه ملی )طی نامه رسمی از سوی شرکت( و یا  -16

 و کد ملی جهت اشخاص حقیقی یافت شناسه ملی مخصوص اشخاص حقوقیدر

 فایل تکمیل شده عالمت های تجاری ثبت شده. -17
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