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 دستورکار جلسه
 تصويب آئين نامه تائيد نمونه تجهيزات ارتباطي و فناوري اطالعات.بررسي و  -1

 مصوبه جلسه : 
 ,آن را به شرح زير تصويب نمود:فناوري اطالعات کميسيون پس از بررسي مفادآئين نامه تائيد نمونه تجهيزات ارتباطي و  

 آئين نامه تائيد نمونه 

 تجهيزات ارتباطی و فناوری اطالعات

  مقدمه 
اساسنامه  6ماده  2قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد بند 3ماده  "ل"بند اين آئين نامه در اجراي         

 Typeاعمال استانداردها ، ضوابط و نظامهاي کنترل کيفي و تأييد نمونه تجهيزات )"مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر سازمان تنظيم 

Approvalتدوين شده است.  "هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطالعات در کشوربرداري از شبكه( در ارائه خدمات و توسعه و بهره 

 : تعاريف 1ماده 

 : وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات وزارت -1-1

 : سازمان تنظيم مقررات  و ارتباطات راديويي سازمان -1-2

 : کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات کميسيون -1-3

هي قوقي واجدشرائط ارائه خدمات آزمايشگاح: گواهي اعطا شده توسط سازمان به اشخاص   (Accreditation)اعتبار نامه -1-4

 ين نامهموضوع اين آئ

: دستگاههاي مخابراتي, تجهيزات ارتباطی و فناوری اطالعات که در اين آيين نامه تجهيزات ناميده می شوند  -1-5

 Typeپستي, راديويي و فناوري اطالعات که ورود ، توليد و عرضه آن در جمهوري اسالمي ايران نياز به دريافت گواهي تأييد نمونه 

Approval))  .دارد 

زمايشهاي تاييد اي انجام آازمان يا آزمايشگاه معتبر برس: نمونه اي از تجهيزات که متقاضي گواهي تأييد نمونه به  اه نمونهدستگ -1-6

 نمونه ارائه مي کند.

مونه الزم راي تأييد نتجهيزات که با نظر سازمان ب کليه فعاليتهاي مربوط به اندازه گيري مشخصات فنيخدمات تأييد نمونه :  -1-7

 ت.اس

ده باشد و د. توليد کننده ممكن است خود سازنکه مسئوليت توليد محصول را بر عهده دارشخصي حقيقي يا حقوقي  توليد کننده : -1-8

 توليد را کسب کرده باشد. اجازهيا از طرف يک سازنده 
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 کند. شخصي حقيقي يا حقوقي که تجهيزات را از مبادي قانوني به ايران وارد مي وارد کننده : -1-9

 زات نموده است.که تقاضاي صدور گواهي تائيد نمونه براي تجهي شخصي حقيقي يا حقوقي استمتقاضی :  -1-10

شزبكه   در اليزه دسترسزي   هر گونه تجهيززات کزه   : Customer Premises Equipment) تجهيزات مشتری )  -1-11

 گيرد.مخابراتي درسمت مشتري مورد استفاده قرار مي

کنزد.  ورد تائيزد سزازمان ، اعتبارنامزه دريافزت مزي     استانداردهاي مز الزامات وبراساس  کهاست  آزمايشگاهي:  آزمايشگاه معتبر -1-12

 سازمان نيز آزمايشگاه معتبر تلقي مي شوند.مورد تاييد آزمايشگاههاي خارجي 

ستگاههاي تأييد نمونه شده الصاق مزي  : نشانه اي است که بر روي د (Type Approval Label)برچسب تأييد نمونه  -1-13

 شود و تاييد تجهيزات توسط سازمان را نشان مي دهد.

 طالعات مي باشد.شامل شبكه هاي مخابراتي, راديويي, پستي و فناوري اشبکه های ارتباطی:  -1-14

 ي تاثيرگذار هستند.بسته هاي نرم افزاري که در شبكه هاي ارتباطباطی : نرم افزار ارت -15 -1

 : دامنه کاربرد   2ماده 
 اين آئين نامه در موارد زير اعمال مي شود : -1-2

 اييد نمونه تجهيزات و نرم افزار ارتباطيت  -)الف(
 اييد صالحيت و اعتبار دهي به آزمايشگاه هاي تاييد نمونه ت  -)ب( 
 جوزالصاق برچسب تأييد نمونه صدور م  -)ج( 

 تجهيزات زير نياز به تاييد نمونه دارند : -2-2

مخابرات بزه   تي که براي ايجاد ارتباط, عمليات سوئيچينگ, مسيريابي و ذخيره سازي اطالعات در شبكه هايکليه تجهيزا -)الف(
 کار مي روند.  

 طي راديويي کليه تجهيزات ارتبا  -)ب( 
 ي به کار مي روند.اتي که در ارائه خدمات ، توسعه و بهره برداري در شبكه هاي پستتجهيز -)ج( 
 در ارائه خدمات ، توسعه و بهره برداري در شبكه هاي فناوري اطالعات به کار   مي روند. تجهيزاتي که -)د( 

 صدور گواهی تأييد نمونه  مراحل:   3ماده 
ررسي پس از ب و شودن ارسال براي صدور گواهي تاييد نمونه، بايد درخواست متقاضي به انضمام مدارک و مستندات به سازما -3-1      

. دقرار مي گيراه معتبر آزمايشگ سدستر در مستندات و تعيين آزمايشها ، استانداردها و زمان مورد نياز براي آزمايش، نمونه به انضمام مستندات
 .مي نمايد اقدام يافت گزارش آزمايشگاه ، در صورت تطابق با استانداردها و مقررات نسبت به صدور گواهيسازمان پس از در

اينگونه  رستفهدر کند. واهي تاييد نمونه صاگسازمان مي تواند براي بعضي از تجهيزات براساس اظهارنامه متقاضي و اخذ تعهد,  -3-2      
 .     تجهيزات از طرف سازمان اعالم مي شود

ضمن ابطال شده باشد, در هرمرحله که گزارش خالفي دريافت شود, سازمان گواهي صادر 2-3گر براي تجهيزاتي بر اساس بندا -3-3       
 برابر مقررات رفتار خواهد کرد.گواهي صادره 

 : به رسميت شناختن تاييد نمونه های خارجی  4ماده 
 بپذيرد. الزم تاييد نمونه هاي مراکز و آزمايشگاه هاي خارجي معتبر راواند با دريافت مستندات سازمان مي ت -4-1
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 نمونه تاييدگواهی : مقررات عمومی صدور   5ماده 
ه ماه قبل سمديد  بايد ت وسط سازمان، از تاريخ صدور براي يک دوره سه ساله اعتبار دارد. درخواست متقاضي براي تگواهي صادره -5-1

 ارائه شود.  از پايان دوره به سازمان
ساير  قت تا تكميلواند در مواردي که آزمايشهاي اصلي مربوط به عملكرد تجهيزات انجام شده است, گواهي موسازمان مي ت -5-2

 ماهه صادرکند. 6آزمايش ها  با اعتبار حداکثر چهار دوره موقت 

است. پس از  مكان پذيريشات ا: تمديد گواهي هاي موقت در صورت صالحديد با توجه به تالشهاي انجام گرفته براي مابقي آزما تبصره

 اتمام کليه آزمايشات گواهي قطعي صادر مي شود.
ن مسئوليتي است سازماي به معني مطابقت نمونه با استانداردهاي اعالم شده توسط سازمان است .بديه "واهي تاييد نمونه صرفاگ -5-3

عمر يا خسارت  ا يا کاهشستگاههددر قبال تداخل عملكرد تجهيزات تائيد شده با ساير تجهيزات، يا صدمات ناشي از کاربرد آن به ساير 
 اموال بطور مستقيم يا غير مستقيم در زمان استفاده از تجهيزات تاييد شده ندارد.

 تقاضي براي تجهيزات صادر مي شود.مونه بر اساس درخواست منگواهي تائيد -5-4
 دد ندارد.تائيد شده اند  نياز به تائيد مج "ا توليد خارج با نام و عالئم تجاري که قبالتجهيزات اعم از توليد داخل ي -5-5

 نمونه تائيدگواهی : تعهدات دارنده   6ماده 
 ار  ندارد.تجاري ومشخصات نمونه تاييد شده را به باز جهيزات مغاير با نام و عالئمدارنده گواهي تاييد نمونه حق عرضه ت -6-1
عث کاهش ار کند و باي تاييد نمونه تضمين مي کند که تجهيزات تاييد شده، در شبكه هاي ارتباطي بطور صحيح کدارنده گواه -6-2

 کيفيت خدمات ارتباطي نشود.
ه سازمان , از زماني کعالئم تجاري و مشخصاتا همان ببر روي کليه دستگاههاي تاييد شده  ملزم است تاييد نمونه دارنده گواهي -6-3

 .را الصاق کند نمونه برچسب تأييد اعالم مي کند,
ت, متقاضي تائيد نمونه دريافت کرده اس "اساسي تجهيزاتي) سخت افزاري يا نرم افزاري ( که قبال در صورت تغيير درمشخصات -6-4

 ز سازمان درخواست  گواهي تاييد نمونه کند.بايد مجددآ ا

 : ، لغو و ابطال گواهی تأييد نمونه 7ماده 
تبي سازمان کس از اعالم ل گواهي تائيد نمونه صادره از سوي سازمان ابطال شده و توليدکنندگان و واردکنندگان پدر موارد ذي -7-1

 آنها جلوگيري کنند:موظفند تجهيزات را از بازار جمع آوري و از فروش يا توزيع 
 يين نامه تاييد نمونهنقض مفاد آ  -)الف(

 نه بهره برداري صادره توسط سازمانعدم تطابق تجهيزات با پروا - (ب)

 روي دستگاه يا بخشهائي از آن، از استانداردها يا پارامترهاي فني تعيين شدهعدم پي - (ج)

 ايجاد اخالل در ارائه خدمات ارتباطي - (د)

 تاييد نمونه تجهيزات ارتباطی: تعرفه خدمات  8ماده 
 متقاضي مكلف به پرداخت هزينه صدور گواهي تائيد نمونه به سازمان مي باشد. -1-8

 هزينه صدور گواهي بر اساس پيشنهاد سازمان و تصويب کميسيون تعيين مي شود. -2-8

 هزينه هاي انجام آزمايش هاي تائيد نمونه در آزمايشگاه هاي معتبر به عهده متقاضي است. -3-8

 ها : اعتبار دهی آزمايشگاه  9ماده 

 ند. براي انجام آزمايش هاي تاييد نمونه، بايد توسط سازمان تاييد صالحيت و اعتباردهي شو آزمايشگاهها -9-1
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ه و ضوابط ي ايران بوديي قابل اعتباردهي هستند که متعلق به شرکت يا موسسه ثبت شده قانوني در جمهوري اسالمآزمايشگاهها -9-2
 استاندارد مورد قبول سازمان  را رعايت کرده باشند.عمومي 

 رنامه آزمايشگاه معتبربراي آزمايشهاي معين به مدت سه سال از تاريخ صدور داراي اعتبار است.اعتبا -9-3
 مي شود.ي اعالم عموم تعرفه هاي ذيربط بر عهده سازمان است و فهرست آنها از طرف سازمان آزمايشگاه هاي معتبر ونظارت بر  -9-4

 عتبر تفويض کند.ايشگاه هاي ماختيار تطبيق تجهيزات ارتباطي با استانداردها و ضوابط اين آئين نامه را به آزممان مي تواند ساز -5 -9
 شود:زمايشگاه در موارد زير لغو ميآاعتبارنامه  -9-6

 شود.در صورتيكه در حين بازرسيهاي انجام شده از آزمايشگاه، موارد تخلفي مشاهده  -

 پس از انقضاء اعتبارنامه  -

 تخطي از مفاد اين آئين نامه -

 افشاء يا بهره برداري غير مجاز از اطالعات و اسرار نمونه هاي مورد آزمايش -

 : نظارت , کنترل و رسيدگی به شکايات  10ماده 
 سازمان به تمامي اعتراضات تائيد نمونه رسيدگي مي کند. -10-1 
 و اعتراضات در مورد آزمايشگاه معتبر مي باشد به شكايات رسيدگيمرجع سازمان  -10-2 
 کميسيون مرجع تفسير آيين نامه است. -10-3 

 :  11ماده 

 از تاريخ تصويب الزم االجراء خواهد بود . به تصويب کميسيون رسيد و  10/9/1387در تاريخ ماده و يک تبصره   11اين آئين نامه در            
 

 
 


