پیوست و

توافقنامه سطح خدمت "تایید صالحیت کارشناسان استاندارد"
 .1مقدمه
در راستاي واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و بر اساس ماده  12قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد
( 21قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -مصوبه  2732سابق)و بهره گیري از
توان متخصصان بیرونی ،اين سازمان می تواند برای انجام وظایف خود ،افراد (اشخاص حقیقی) را به عنوان کارشناس
استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید.
متقاضیان مي توانند ضمن مطالعه فرآيند تأيید صالحیت کارشناسان استاندارد و مستندات الزامی مربوطه نسبت به
تکمیل فرم درخواست صدور کارشناسی اقدام نموده و مطابق فرآيند فوق مدارک و مستندات منضم به فرم
درخواست را جهت بررسي اولیه به اداره کل استان ارسال نمايند .
شايان ذکر است که بررسي تکمیلي مدارک در متقاضیان در محل دفتر امور آموزش و ترويج انجام گرفته و پس از
انجام کمیسیون و درصورت تأيید ،پروانه به نام فرد صادر و مراتب به اداره کل استان اعالم و ارسال می گردد .شايان
ذکر است که اسامي افراد تأيید صالحیت شده  ،در فهرست کارشناسان استاندارد و به عنوان همکار سازمان در
پورتال درج مي گردد .
هدف
هدف از این توافقنامه ،ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ،در خصوص تایید صالحیت
کارشناسان استاندارد متقاضی همکاری با سازمان استاندارد می باشد .
 .2مسئولیت
 قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازیماده ( )12قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی
 روش اجرایی نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد به شماره /227/122ر مصوب  2731/11/21و تجدید نظرشده در تاریخ 31/10/12
یادآوری  :تا زمان تهیه و تأیید دستورالعمل اجرایی ماده ( ،)12آئین نامه ماده ( )21قانون اصالح قوانین
ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ،تصویب نامه هیئت وزیران به شماره /01710ت23327
ه تاریخ  37/3/10مالک عمل خواهد بود
 .3تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه تأیید مراکز آموزشی همکار بهنشانی  http://karshenasan.isiri.gov.ir/login.phpبه این دستگاه ارائه نماید.
 کارشناسان استاندارد تأیید صالحیت شده پس از دریافت پروانه ،موظف به انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای ذکر شده در روش اجرایی انتخاب کارشناسان می باشند.
 .4هزینهها و پرداختها
این خدمت در حال حاضر مشمول پرداخت هزینه از سوی متقاضیان نمی باشد .
 .5دوره عملکرد
این خدمت مطابق روش اجرایی مربوطه با توجه به بازه های تعیین شده (جهت تشکیل پرونده و موارد رفع نقص
و بازرسی های اولیه ) طی مدت  12روز کاری انجام می پذیرد .
 .6خاتمه توافقنامه
اعتبار پروانه های صادره  7ساله می باشد و شرایط خاصی برای خاتمه توافقنامه در نظر گرفته نشده است.

