
"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

تتائید صالحینمادگواهینامه و دستورالعمل استفاده از 
NACI-W01شماره مدرك: 
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02شماره ویرایش:
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استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 1: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

وضعیت تجدید نظر صفحات مدرك

شماره 
صفحه/پیوست

شماره 
شرح خالصه تغییراتتاریخ تجدید نظرویرایش

جلد
.استتجدید نظر تغییرات کردهتاریخ شماره ویرایش و 0211/1395

صفحات داخلی
تغییرات کرده است.6و4در بند هاي 0211/1395



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 2: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 
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استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 3: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

هدف1

و نحوه تایید صالحیت مرکز ملی تایید صالحیت ایران نمادتشریح دستورالعملدف از تدوین این ه
استفاده از عالمت مشترك توسط نهادهاي ارزیابی انطباق که توسط مرکز ملی تاید صالحیت ایران تایید 

توسط نهادهاي ارزیابی و همچنین حقوق استفاده آنمقررات عمومی استفاده از وصالحیت شده اند 
و پیامدهاي متعاقب سوء گواهینامهاسترداد ابطال تایید صالحیت و اعطاء ، فراخوانی  یا هنگامانطباق در 

میباشد.تایید صالحیت نماداستفاده و کاربرد خالف مقررات از 

کاربرددامنه2

دستورالعمل براي استفاده تمام نهادهاي ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده توسط مرکز ملی تایید این
درحوزه هاي ملی و بین المللی کاربرد دارد.صالحیت ایران

لیت اجرامسئو3

برعهده نهادهاي ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده می باشد.    دستورالعملمسئولیت اجراي این 3-1
ملی تایید صالحیت ایران مرکز معاونت مربوطه در برعهده دستورالعملنظارت بر حسن اجراي این 3-2

میباشد.

و مقررات ذیربطمراجع 4

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general
principle

4 -1

ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary

4 -2

ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for
accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies 4 -3

4 -3

ISO 19011:2015Guidelines for auditing management systems 4 -4



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 4: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

NACI-M00نظامنامه مرکز ملی تائید صالحیت ایران  4-5

4-6IAF ML2:2016 General principles On The Use Of The IAF MLA Mark

4-7ILAC-R4: 10/2016   Use Of The ILAC Logo And Tagline

اصطالحات و تعاریف5

با تعاریف ارایه شده دراستانداردهايدستورالعملتعاریف کلیه واژه ها و اصطالحات به کار رفته در این 
زیر اصطالحات، واژه ها با تعاریفبر آن) مطابقت دارد و عالوهقوانین و مقررات ذیربط(4مشروح در بند 

کاربرد دارد:نیز 

منظور مرکز ملی تایید صالحیت ایران می باشد.مرکز:5-1

تائید صالحیت شده ارزیابی انطباق عالمتی است که توسط مرکز به نهادهاي: Symbolمرکز نماد5-2
وضعیت تایید صالحیتاعطاء می شود و بوسیله نهادهاي ارزیابی انطباق مورد استفاده قرار می گیرد، تا 

مشخص گردد.آن ها
که فقط به وسیله مرکز استفاده می شود.است براي شناسائی مرکزعالمتی: Logoمرکزنشان 5-3
با نشان یا نماد امضاکنندگان IAF MLAعالمتی است از ترکیب عالمت مشترك:عالمت 5-4

MLAترتیبات شناسایی چند جانبه شرح اقدامات6

شکل ظاهري نماد6-1
.می باشدزیرنماد مرکز براي هریک از فعالیت هاي تایید صالحیت به قرار نشان داده شده در 

یا بزرگ شود بایستی متناسب با آن و هرگاه نماد کوچک می باشدcm5/5×4ابعاد استفاده از نماد در 
با ابعاد فوق انجام ابعاد باشد، توصیه می شود که استفاده از نماد در سربرگ ها و بروشورها حتی المقدور 

گیرد و سعی شود که زمینه استفاده پررنگ یا نا مناسب نباشد تا حتی المقدور نماد به صورت خوانا 
مشخص شود لیکن هرگاه استفاده از نماد در زمینه مشکلی یا پررنگ مورد نیاز بود می توان از آن با کادر 

زمینه سفید استفاده گردد.



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 5: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

دهنده سیستم هاي مدیریت تایید صالحیت شدهنماد نهادهاي گواهی 1- 6-1

نماد نهادهاي  گواهی دهنده 1-1- 6-1
سیستم هاي مدیریت کیفیت تایید 

صالحیت شده

ــترك 1-2- 6-1 ــت مش و IAF MLAعالم
نماد مرکز

که تنها در خصوص سیستم 
مدیریت کیفیت کاربرد دارد

نماد نهادهاي گواهی کننده سیستم 1-3- 6-1
هاي مدیریت زیست محیطی تایید 

صالحیت شده



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 6: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

نماد نهادهاي گواهی کننده سیستم 1-4- 6-1
غذایی مواد هاي مدیریت ایمنی 
تایید صالحیت شده

نماد نهادهاي گواهی کننده سیستم 1-5- 6-1
تایید صالحیت انرژيهاي مدیریت 

شده

نماد نهادهاي گواهی کننده سیستم 1-6- 6-1
هاي مدیریت امنیت اطالعات تایید 

صالحیت شده



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 7: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

نماد نهادهاي بازرسی کننده2- 6-1
تایید صالحیت شده

نماد آزمایشگاههاي تایید صالحیت شده3- 6-1

نماد آزمایشگاههاي تایید 3-1- 6-1
صالحیت شده آزمون

نماد آزمایشگاههاي تایید 3-2- 6-1
کالیبراسیونصالحیت شده 



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 8: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

مرکزاستفاده از نماد6-2
تنها در ارتباط با دامنه شمول تایید نهادهاي ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده مجازند6-2-1

استفاده نمایند:به صورت مشخص از نماد مربوطهدر موارد زیر صالحیت شده 
گواهینامه ها الف ) 
نامه هاسربرگ ب ) 

ت) تبلیغات
CABب سایت رسمی و)ت

: در صورتیکه نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده الزم بداند که از نماد مربوطه تک رنگ 1یادآوري
قرار دهد.Gray scaleاستفاده نماید بایستی نرم افزار چاپ را روي 

وطه به خود به : در مواردیکه نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده الزم بداند از نماد مرب2یادآوري 
تنها می تواند Gray scaleصورت مهر یا مهر برجسته استفاده نماید عالوه بر رعایت موارد 

استفاده نماید.دستورالعملاز آن مهر در محل هاي  مجاز در این 
: هرگونه استفاده از نماد تایید صالحیت به عنوان گواهی امضاء در مدارك ممنوع است.3یادآوري 

نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده تنها می تواند از نماد مربوطه به خود که هر 6-2-2
تایید صالحیت مربوطه می باشد استفاده نماید.و دامنه شمول داراي شماره ثبت 

،داراي یک نهادهاي ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده با تاییدصالحیت هاي چند گانه6-2-3
بود که براي استفاده از آنان در هر یک از فعالیت ها مجاز است.نماد تایید صالحیت خواهند

استفاده از عالمت مشترك توسط نهادهاي ارزیابی انطباق که توسط نهاد تائید صـالحیت 6-3
دارنده مجوز تائید صالحیت شده اند

IAFعالمتنهادهاي ارزیابی انطباق نمی توانند 6-3-1 MLAجدا از نماد خود استفاده کند.را
صـورت مشـترك بـا نمـاد بـهIAFMLAعالمـتنهادهاي ارزیابی انطباق فقط مـی توانـد از 6-3-2

تائیدصالحیت که داراي مجوز است، استفاده کند. عالمت مشترك فقط مـی توانـد در خصـوص 



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 9: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

حیت دارنده مجوز ، فعالیت هائیکه نهاد ارزیابی انطباق در آن دامنه شمول توسط نهاد تائید صال
تائید صالحیت شده است، به کار رود.

انطباق که داراي گواهی تائید صـالحیت عالمت مشترك فقط می تواند توسط نهادهاي ارزیابی6-3-3
در محدوده دامنه شمول گواهینامه و دامنه شمول فرعی به کار رود.

رسـمیسـایت کاري، تبلیغات یـا وبسربرگ نامه ها، بیانیه هايعالمت مشترك می تواند در 6-3-4
نهــاد ارزیــابی انطبــاق تائیــد صــالحیت شــده توســط دارنــده مجــوز، در دامنــه شــمول اصــلی

IAF MLAاستفاده قرار گیرد.مورد
نهاد ارزیابی انطباق نباید اجازه دهد مشتریان آنها از عالمت مشترك استفاده کند.6-3-5
نیاز تواندهر گونه شرایطی کهدر موافقت نامه نهاد ارزیابی انطباق تائید صالحیت شده می6- 6-3

، قید گردد.به حفاظت از عالمت مشترك ضروري باشد

و عالمت مشتركمقررات استفاده از نماد مرکز6-4

نماد، یک بمنظور استفاده از حقوق برخورداري از ارجاع به تاییدصالحیت و استفاده از 6-4-1
نهاد ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده باید حائز شرایط مشروح زیر باشد :

.باشداز مرکز در زمینه مشخص شده تاییدصالحیت معتبر نامهلف ) داراي یک گواهیا
ور را از مرکز دریافت نموده باشد که این مجوز به همراه مذکنامهب ) مجوز استفاده از گواهی

صالحیت ارائه می شود.گواهینامه تایید 
) به ضوابط اعالم شده از سوي مرکز و الزامات استاندارد مربوط به موضوع تایید صالحیت پ

پایبند باشد.
ت ) نهاد هاي گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت تنها زمانی مجاز به استفاده از عالمت 

به شماره IAF MLA) می باشند که توافقنامه نحوه استفاده از عالمت(IAF MLAمشترك 
NACI-F166 باشد.نهاد نمودهتوسط مدیر عامل نهاد گواهی کننده امضاء و ممهور به مهر را



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 10: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

تاییدصالحیتگواهینامه استفاده از نماد هنگام فراخوانی ویا استرداد 6-5
مرکز می تواند در موارد نقض هرگونه مفاد این دستورالعمل یا دیگر مقررات مرتبط با 6-5-1

تایید صالحیت نسبت به فراخوانی آن و یا حسب مورد تعلیق اقدام نماید.

تا تصمیم گیري نهایی تمام یا قسمتی از فراخوانی طول زمانیک نهاد ارزیابی انطباق در 6-5-2
این گونه مرتبط با که مستقیماًتایید صالحیت باید هرگونه تخطی اعالم شده در فراخوان را 

متوقف نماید تا منجر به ابطال تاییدصالحیت و یا دامنه شمول تاییدصالحیت باشند مقررات، 
و نماد نگردد.نامه تایید صالحیت و تقاضاي استرداد گواهی

درصورت خاتمه یافتن اعتبار تایید صالحیت ، نهاد ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده 6-5-3
را متوقف نماید ، به عبارت دیگر او باید در اسرع باید کلیه ارجاعات مربوط به تاییدصالحیت خود 

وقت نسبت به متوقف نمودن انتشار هرگونه مدارك که به نوعی منعکس کننده گواهی 
تاییدصالحیت یا نماد بوده یا حامل متنی در این خصوص باشند ، اقدام نماید.

ه خالف از نماد نیز باشد. فراخوانی نماد تایید صالحیت می تواند به دالیل خارج از استفاد6-5-4
مانند مقررات تعلیق یا ابطال 

الزامات خاص در خصوص چگونگی بکارگیري نماد مرکز توسط نهاد هاي گواهی کننده 6-6
د صالحیت شده یتای

در خصوص سیستم مدیریت کیفیت نشان نهاد گواهی کننده و نهاد تایید صالحیت نباید بر روي بسته 
ها و موارد عمومی ،اطالعیه و آگهی هاي کتبی استفاده شود.بندي محصول ، برچسب 

براي گواهی کردن محصول نهاد گواهی کننده محصول می تواند عالمت نهاد خود را بر طبق روش اجرایی 
خود ارجاع دهد.

نهاد گواهی کننده محصول باید اطمینان حاصل کند که هر گونه عالمت انطباق محصول  6-6-1
(نماد) در خصوص سیستمهاي مدیریت از یکدیگر قابل تشخیص باشد.و عالمت / نشان 

استفاده از نماد مرکز ملی تایید صالحیت بر روي محصوالت مجاز نمی باشد.6-6-2
نماد مرکز مرتبط با آن نهاد گواهی کننده تنها در خصوص گزارش هاي ممیزي مرتبط 6-6-3

با دامنه شمول تایید صالحیت شده مورد استفاده قرار گیرد.نهاد گواهی کننده در خصوص دامنه 
شمول تایید صالحیت نشده نمی تواند از نماد مرکز در گزارش هاي ممیزي خود استفاده نماید ، 

نهاد گواهی کننده ملزم است به صورت شفاف عمل کرده تا از هر گونه ابهام در این خصوص 



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 11: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

توصیه پیشگیري شود.از جمله در مکاتبات با کارفرماي خود به طور شفاف اطالع رسانی نماید.
/ در باالي صفحه اول و سایر صفحات گزارش IAFمی شود نماد مرکز یا عالمت مشترك با 

گواهینامه ها قرار گیرد.

مرکزممنوعیت استفاده از نماد موارد6-7

یک نهاد ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده ، که فقط براي یک بخش از فعالیتهایش 6-7-1
تاییدصالحیت دریافت نموده است ، تنها به شرطی اجازه دارد از نماد ویا ارجاعات به متون 

ر به ایجاد شبهات در راستاي دامنه مربوط به تاییدصالحیت استفاده نماید ، که این ارجاعات منج
شمول تاییدصالحیت نگردد.

مختلفی فعال باشد ، تایید صالحیت شده در محل هايهرگاه یک نهاد ارزیابی انطباق6-7-2
محلکه از بین آنها تنها براي یکی از آنها گواهی تاییدصالحیت صادر شده باشد ، تنها همان 

مجاز است از نماد ویا متون مربوط به تاییدصالحیت استفاده نماید . هرگاه یک مدرك مشترك 
صادر گردد، باید در کنار نماد استفاده شده توضیحی مشابه متن زیر آورده شود :

دامنه شمول، محل ها و فهرست زمینه هاي تایید صالحیت شده در قلب این نماد از "
"ابل دریافت میباشند .ق......................

هرگاه یک شرکت وابسته به شرکت مادر ، تاییدصالحیت شود ، نباید هیچگونه شبهه اي 6-7-3
در مورد اینکه گواهی تاییدصالحیت متعلق به کدام بخش از شرکت مادر میباشد ، وجود داشته 

، تو گویی که سایر باشد. اطالع رسانی ها اجازه ندارند بصورت عام و بگونه اي انجام پذیرند
شرکت هاي وابسته نیز تاییدصالحیت شده اند . مخصوصا باید هنگامیکه مدارك مشترك صادر 

میگردد، فهرست نهادهاي ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده بآنها ضمیمه گردد.

نهاد ارزیابی انطباق نباید اجازه دهد مشتریان آنها از عالمت مشترك استفاده کند.6-7-4



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 12: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

مرکزحقوق استفاده از نماد 6-8

سربرگ نامه ها 6-8-1
استفاده از نماد برروي مدارك اداري و تجاري همچون پیشنهاد قرارداد ، پیشنهاد قیمت

میباشد.تحت شرایط استفاده از نماد قابل استفادهبانضمام نامه هاي اداري ) ، (
هرگاه یک پیشنهاد قیمت در برگه اي که حاوي نماد تاییدصالحیت میباشد ، فرضا خدمتی 

تاییدصالحیت آورده شده باشد ، باید متن در راستاي محدود نمودن این خارج از دامنه شمول 
خدمت از دامنه شمول تاییدصالحیت مشابه متن زیر آورده شود:

این پیشنهاد قیمت مربوط به خدماتی میباشد که خارج از دامنه شمول تاییدصالحیت قرار "
".دارند

حیت تایپ و ارسال میگردند که موضوع نامه هاي اداري که در سربرگ هاي حاوي نماد تاییدصال
آنها مربوط به گزارشات یا گواهینامه هاي موارد خارج از دامنه شمول تاییدصالحیت میباشند ، 

باید حاوي یک متن محدود کننده مشابه متن زیر باشند :
".نتایج ضمیمه شده مشمول تاییدصالحیت نمی باشند"

گزارشات و گواهینامه ها6-8-2
حاوي نماد تاییدصالحیت نباید استنباط شود که ، مرکز مسئولیت از گزاشات و گواهینامه هاي 

صحت و درستی نتایج اعالم شده از سوي نهاد ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده را برعهده دارد.
ز شرایط استفاده از نماد مرکز نباید القاء کننده و یا پیشنهاد کننده این موضوع باشد که مرک

استفاده از نماد تایید مستقیماً در تایید موارد گواهی نهاد ارزیابی انطباق نقش داشته است.
صالحیت تنها در زمینه هایی که نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده براي آن زمینه ها تایید 

شده مجاز می باشد.



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 13: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

سایر استفاده ها-6-8-3
موارد تبلیغاتی که در چارچوب مقدمات نماد تاییدصالحیت قبل از استفاده و انتشار نماد بر روي 

به آنها اشاره اي نشده باشد باید نماد ارزیابی انطباق تاییدصالحیت شده به ضوابط تعریف شده 
فوق الذکر توجه الزم را داشته باشد.

مرکزسوء استفاده و کاربرد خالف مقررات از نماد 6-9

از نماد مرکز تلقی می سوء استفاده هرگونه تخطی از مفاد این دستورالعمل به عنوان 6-9-1
متن غلط یا شبهه برانگیز درباره تاییدصالحیت توسط یک نهاد ارزیابی انطباق شود و هرگونه 

از مصادیق خالف این دستورالعمل محسوب می سایت دیگر ارجاع در هرحیت شده یا التاییدص
شود.

مرکز در مقابل سوء استفاده از نماد تاییدصالحیت ، حسب شدت تخلف طبق تدابیر 6-9-2
مشروح زیر اقدام می نماید:

از طریق فراخوان و شرح مورد تخلفاخطار کتبی–الف 
مشاهده موارد در طول ارزیابی ها و اخطار سرارزیاب در گزارش–ب 

مقتضی حل و فصل نشود می تواند به موارد فراخوان و اخطار در صورتیکه از طریق 6-9-3
.استرداد گواهی و  نماد و استفاده از حق اعتراض گردد

به شهرت مرکز خدشه وارد شود ، مرکز استفاده از گواهی و نماددرمواردیکه براثر تخلف 6-9-4
تایید صالحیت طبق ضوابط اقدام نماید.گواهینامهابطال اقدام عاجل و مجاز است نسبت به 



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 14: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

مدارك مرتبط7

NACI-P02به شماره مدرك کنترل سوابقیش اجرائرو7-1

NACI-P01روش اجرایی کنترل مدارك به شماره مدرك 7-2

NACI-P10بررسی درخواست تایید صالحیت و نحوه اجراي ارزیابی ها به شماره 7-3

اعطاء، تجدید، افزایش، کاهش، تعلیق و ابطال تایید صالحیت به شماره مدرك 7-4
NACI-P11

فرم ها و سوابق8

NACI-F141تعهدنامه بی طرفی و محرمانگی به شماره مدرك فرم8-1

فهرست "با توجه به نوع سوابق مربوطه طبق دستورالعملکلیه سوابق حاصل از اجراي این 2- 8
نگهداري می شود.NACI-F105به شماره "کنترل سوابق

گیرندگان نسخ9

-NACIمدركبه شماره"سخنگیرندگانجدول"طبق فرم دستورالعملاین  F104 در اختیار کاربران
قرار می گیرد.

پیوست ها10

این بند در این مدرك کاربرد ندارد.

مدارك منسوخ و ابطال شده11

4/1392در تاریخ NACI-W01به شماره مدرك نماد تائید صالحیت استفاده ازگواهینامه و دستورالعمل 

منسوخ گردید.8/1390مورد تجدید نظر قرار گرفت و نسخه تدوین شده مورخ  



استفاده از گواهینامه و نماد تائید صالحیت دستورالعمل
NACI-W01:مدركشماره 

02یرایش:شماره و

11/1395: تجدید نظرخیتار

15از 15: صفحه

"است و اطمینان از این موضوع به عهده کاربران می باشداین مدرك همواره به صورت روزآمد معتبر "
بران درون سازمانیکارمتقاضیعمومیسطح دسترسی : 

تصویب کنندهبررسی و تایید کنندهتهیه کننده

نام

و نام 
خانوادگی

میرمحمد روزبه

الهام زرین چنگ

منیژه طهماسبی افشار

علیرضا خاکی فیروزالهام زرین چنگ

سمت

کارشناس سیستم

و معاوننماینده مدیریت 
مرکز ملی تائید صالحیت ایران

ایید صالحیت ایرانمرکز ملی تمشاور

و معاوننماینده مدیریت 
مرکز ملی تائید صالحیت 

ایران

رئیس

مرکز ملی تائید صالحیت ایران

امضاء


