بسمه تعالی

اطالعات کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان درسال 1397
کمیته

برگزاری جلسه
72/1/72ساعت11

ردیف

جلسه

تاریخ وساعت

دستور جلسه

1

بررسی دستورالعمل استفاده از نشان نانو

413

بررسی دستورالعمل فرآيند ارائه خدمات مرتبط با آزمون
نمونه در آزمايشگاههاي سازمان و آزمايشگاههاي همكار'
بررسی |دستورالعمل انتخاب نهادهاي ارزيابي انطباق تاييد
صالحيت شده نمونه|

413

72/7/4

413

 72/7/11ساعت 11

2
3
4
5

ابالغ روش اجرایی نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار به

صدور

شماره /141/733ر

اولیه

|بررسیدستورالعمل انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق

412

چندمین
جلسه این

مالحظات

مدرک
اولین جلسه
سال79

طی نامه شماره
42404مورخ 79/0/02
ابالغ شد

72/7/73ساعت 11

تایید صالحیت شده نمونه|
ابطال روش اجرایی ثبت استاندارد های کارخانه

/3/8

6

ای/33/612ر1398/8/62

79

به شماره 64002مورخ
 79/4/8توسط معاونت
توسعه مدیریت ابطال شد

طی نامه شماره
682062مورخ 79/0/06
سرکار خانم مهندس سوفالی
ابطال شد

7

بررسی 'دستورالعمل صدور ،تجدید ،تعلیق ،رفع تعلیق و
ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درمحصوالت
کشاورزی'

318

97/2/31ساعت 11

با حضور اعضای
جهادوسازمان به
تعداد02نفر تشکیل شد

 72/4/2ساعت 11

با حضور اعضای
جهادوسازمان به
تعداد02نفر تشکیل شد

8

9
11

بررسی 'دستورالعمل صدور ،تجدید ،تعلیق ،رفع تعلیق و
ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درمحصوالت
کشاورزی'

12

319

ونک سالن ریاست

بررسی دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو'

320

بررسی' دستورالعمل فرآیند ارائه خدمات مرتبط با آزمون

321

 72/4/17ساعت 11
ونک

322

دوشنبه
72/4/72ساعت

نمونه در آزمایشگاههای سازمان و آزمایشگاههای همكار'
دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو'

دوشنبه
72/4/71ساعت 11

نمونه در آزمایشگاههای سازمان و آزمایشگاههای همكار'
بررسی' دستورالعمل فرآیند ارائه خدمات مرتبط با آزمون

11

ونک

11صبح

474

دوشنبه ساعت 11
72/3/3

13

بررسي |دستورالعمل صدور مجوز براي متقاضیان نصب و تعمیر
وسایل توزین و نظارت بر عملكرد آن ها|

324

14

بررسي |دستورالعمل صدور مجوز براي متقاضیان نصب و تعمیر
وسایل توزین و نظارت بر عملكرد آن ها|

473

دوشنبه ساعت
ده72/3/11
یکشنبه
11صبح72/3/12
تهیه کننده :بابک رستمیان

بسمه تعالی

اطالعات کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان درسال1397
کمیته

برگزاری جلسه

این مدرک

دستورالعمل انتخاب نهادهاي ارزيابي انطباق تاييد
صالحيت شده نمونه|

473

دوشنبه 72/3/73

دستورالعمل انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق تایید صالحیت

327

ردیف

جلسه

تاریخ وساعت

چندمین جلسه

15

16
17
18
19

دستور جلسه

بررسي |
|

ساعت 11

شده نمونه|
دستورالعمل انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی نمونه در حوزه

 72/3/1دوشنبه
ساعت ده

328

دوشنبه 72/3/2

اندازه شناسی'
بررسی دستورالعمل انتخاب اشخاص حقیقی نمونه در حوزه

477

اندازه شناسی|

بررسی'دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای
برقی'

دوشنبه /3/13
72ساعت ده
دوشنبه 72/3/77

441

ده صبح

بررسی'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال
21
تاییدیه مراکز آموزشی همكار'

441

دوشنبه  72/3/77ده

بررسی'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال
21
تاییدیه مراکز آموزشی همكار'

447

22

صبح

23

بررسی'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال
تاییدیه مراکز آموزشی همكار'

24

'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال تاییدیه
مراکز آموزشی همكار'

334

'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال تاییدیه
مراکز آموزشی همكار'
بررسي |دستورالعمل انتخاب اشخاص حقيقي نمونه در حوزه

26

اندازه شناسي|

27

'روش اجرایی صدور ،تمدید ،تعلیق و ابطال تاییدیه
مراکز آموزشی همكار'

28

دوشنبه 72/3/3

ابالغ تمدید،تعلیق وابطال گواهینامه آزمایشگاه های تجديد
نظر
همکار
444

25

مالحظات

دوشنبه 72/3/17
ساعت ده ونک
دوشنبه 72/3/17
ده ونک

335

دوشنبه 79/2/26

336

دوشنبه 72/2/13

337

دوشنبه 72/2/74

دستورالعمل اعطاي مجوز استفاده از نشان

صدور

طی نامه شماره

نانو' /141/733د

اولیه

123772مورخ 72/2/7

'روش اجرایی فرآیند ارائه خدمات مرتبط با آزمون نمونه
در آزمایشگاههای سازمان و آزمایشگاههای تایید
صالحیت شده'

338

دوشنبه 79/9/42

تهیه کننده :بابک رستمیان

بسمه تعالی

اطالعات کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان درسال 1396
ردیف

دستور جلسه

34

بازنگری روش اجرایی' تدوین و کنترل مدارك سیستم
مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران '

35

جلسه بازنگری 6دستورالعمل باتوجه به دعوتنامه شماره
212049-5/9/97

36

جلسه

تاریخ وساعت

کمیته

برگزاری جلسه

447

 72/2/13ساعت ده

340

 79/7/20ساعت ده
ونک

چندمین
جلسه این

مالحظات

مدرک

ارائه شماره برای اشخاص حقیقی نمونه در حوزه اندازه
شناسی  732فقط امضا تایید کننده ها
431

 79/7/27ساعت ده
ونک

روش اجرایی' نحوه تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های
فنی/فرعی متناظر'

437

02آذر  79ساعت ده
ونک

ابالغ دستورالعمل ' صدور ،تجدید ،تعلیق ،رفع

تجدید
نظر

جلسه بازنگری 3مدرک حوزه معاونت
37

نظام پیشنهادها-نامه
نگاری-ایثار گران –مهر
های موسسه

38

39

تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

طی نامه شماره
987282مورخ
 79/7/09ابالغ شد
234762

ها درمحصوالت کشاورزی'
17/10/97ساعت ده
صبح

کمیته تخصصی بررسی روش اجرایی' نحوه
41
تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی/فرعی متناظر'

343

کمیته تخصصی بررسی روش اجرایی' نحوه
41
تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی/فرعی متناظر'

433

73دی ماه 72

کمیته تخصصی بررسی روش اجرایی' نحوه
تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی/فرعی متناظر'

345

 72/11/1دوشنبه ده

42

صبح
72/11/77ساعت ده

بررسی دستورالعمل انتخاب مراکز آموزشی همكارنمونه

433

44

بررسی دستورالعمل تاییدیه مراکز آموزشی همکار

349

45

روش اجرایی صدور تمدید،تعیلیق وابطال گواهینامه
آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی

348

 79/20/6ساعت نه
ونیم
 79/20/6ساعت ده
ونک

46

روش اجرایی فرآیند ارائه خدمات مرتبط با آزمون نمونه
در آزمایشگاههای سازمان و آزمایشگاههای تایید
صالحیت شده'

349

 2479/20/24ده ونک

43

47
48

ونک

اختصاص شماره 647

