
 بسمه تعالی

 شورای عالی استانداردیکصدو هفتمین اجالسیه مصوبات 

 8131 ماه اسفند 81مورخه 
 

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است گزارشی از دستاوردها و پیامدهای طرح تحول و تغییر رویکرد را  -1

نماید. شورا همچنین های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه بعدی شورا ارایه سیاست  42با تاکید بر بند 

دستگاههای عضو و صدا و سیمای جمهوری اسالمی را به همکاری بایسته و شایسته با سازمان توصیه اکید 

 نمود.

تحول رویکردی ، ساختاری و توسعه منابع انسانی راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است طرح  -4

تصویب نموده و در دوره گذار یک  شورای عالیخود را تدوین و الزامات آن را ظرف مدت یکسال در 

و تمهیدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شورای عالیساله از طریق اختیارات قانونی و مصوبات 

 نسبت به متناسب سازی سازمان و ارتقاء منابع و توانمندسازی نیروی انسانی اقدام نماید.

تمهیدات الزم  برای مصوبات ،  4حاظ نمودن الزامات بند مکلف است با ل ریزیمدیریت و برنامهسازمان  -3

%پست های سازمانی مصوب سازمان ملی استاندارد را با رعایت مقررات 08صدور مجوزهای الزم تا سقف 

ملی استاندارد پیگیری های الزم در این خصوص . سازمان مرتبط برای استقرار رویکرد جدید فراهم نماید

 را بعمل خواهد آورد.

کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی، مؤسسات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،  42منظور تحقق بند  به -2

یا نهاد های عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 

اد دفاتر نسبت به ایج)از تاریخ تصویب( مکلفند ظرف مدت شش ماه  ذکر و یا تصریح نام است

 استانداردسازی در ساختار خود از طریق تبدیل پست های سازمانی موجود اقدام نمایند.

 1332در شش ماهه اول سال  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند سازمان ملی استاندارد ایران -5

د و تحقیقات صنعتی قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندار 42الزم را برای تحقق ماده  اقدامات



 شورای عالیرا در جلسه آتی  اقداماتو نتیجه بعمل آورده با لحاظ برنامه زمانی   1331ایران مصوب سال 

 استاندارد ارایه نماید.  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به عضویت مدیرکل استاندارد استان در شورای  -6

  قق آن دربرنامه ششم توسعه اقدام نماید.برنامه ریزی و توسعه استان و تح

، فقط برای خودروهای عمومی 3138الزام نصب کپسول آتش نشانی با شماره ملی  -استاندارد ملی خودرو -3

این مصوبه جایگزین .اجباری می شود 1332از ابتدای سال  3138استاندارد ملی شماره  مطابقحمل مسافر 

  شورای عالی استاندارد می گردد. 46/2/1334مورخ 36541/23355مصوبه شماره 

 موافقت 3233با شماره ملی  "حفاظ عرضی زیر شاسی جلو خودرو  "اجرای اجباری استاندارد با  -0

 . می گردد 

به  "ه گیر آسانسور بضر"،  3305به شماره ملی  "قفل درب آسانسور "اجرای اجباری استانداردهای با -3

به شماره ملی  "ترمز ایمنی آسانسور "و  3300به شماره ملی  "گاورنر آسانسور"،   3306شماره ملی 

 موافقت می گردد. 3303

نفت تشکیل و در  وزیرراه و شهرسازی و  وزیرسازمان ملی استاندارد ایران ،  رییسکارگروهی متشکل از -18

با شماره های  "آزمون تایید صالحیت جوشکاری "ستانداردهایرابطه با اجرایی شدن اجرای اجباری ا

با تاکید بر عدم حذف اجرای   3032با شماره ملی "الزامات کیفیتی جوشکاری "و 5364و 5361ملی 

نمایند.تصمیم مورد توافق دستگاههای مذکور به منزله مصوبه شورای عالی می  اجباری آنها ، تصمیم گیری

 .خواهد شداستاندارد تلقی و ابالغ 

 –خودرو  "با موضوع  2168با پیشنهاد تعلیق مشروط  اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره   -11

به مدت یکسال با رعایت شرایط  "ویژگیها و روش آزمون –مشخصات کلی خودروهای مسافری عمومی 

 :  می گرددذیل موافقت 

انجام آزمون مجازی واژگونی با  ضمین سیستم کنترل کیفیت واحد تولیدی و تعهد کارخانه سازنده و یات

( و کسب حدنصابهای الزم در ازمون مجازی Simulationبهره گیری از نرم افزارهای شبیه سازی )

 .مذکور



 گردند:می کاالهای صادراتی ایرانی مشمول اجرای استاندارد اجباری  به یکی از طرق ذیل ارزیابی انطباق  -14

 صدور  گواهی انطباق صادره توسط سازمان ملی استاندارد ایران –الف 

 صدور گواهی انطباق کاالهای صادراتی بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف–ب 

اق کاالهای صادراتی بر اساس استاندارد های بین المللی مورد قبول طرفین و یا صدور گواهی انطب–ج 

 .ذیصالح کشور هدف یا مشخصات فنی اظهار شده توسط  مراجع قانونی و

می  1333مصوبات نود و هشتمین اجالس شورای عالی استاندارد مصوب سال  4این مصوبه جایگزین بند 

 گردد.

با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد سازمان ملی استاندارد ایران  -13

اقدام  14360نسبت به بازنگری  استاندارد ملی گندم به شماره ملی  1332کشاورزی تا پایان شهریورماه سال 

و یا استاندارد کدکس  14360تا زمان تصویب استاندارد مذکور استاندارد ملی ایران به شماره .می نماید

 خواهد بود.گندم وارداتی الک ارزیابی غذایی م

مصوبه  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ماده  6با توجه به ماده  -12

قلم فرآورده  433استاندارد ، موضوع تعیین تکلیف  شورای عالی 4/14/31مورخ  20441/ 433068شماره 

به ، موضوع  12/14/31مورخ  13083اندارد در روزنامه رسمی شماره آگهی شده اجرای رسمی الزامات است

ای مشترک متشکل از رییس سازمان ملی استاندارد ایران، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و وزیر کمیته

گردد.تصمیات اتخاذ شده در کارگروه مذکور مصوبه شورای عالی تلقی و می ذیربط حسب مورد تفویض 

 .خواهد شدابالغ 

بنزین موتورهای  –ع تعیین مرجع ملی نظارت براجرای استاندارد ملی ایران تحت عنوان  سوخت موضو -15

در تولیدات داخل، صادرات و واردات بنزین کشور با رعایت اصل تضاد  2382 ملی درون سوز به شماره

ییس منافع و انفکاک ناظر و مجری در جلسه ای با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر نفت و ر

تصمیم مذکور قطعی و الزم  گیرد.می سازمان ملی استاندارد ایران مطرح و مورد تصمیم گیری قرار 

 .خواهد بوداالجرا



در خصوص آخرین تعرفه کارمزد خدمات  4/14/1331مورخ  43306/20441اصالح مصوبه شماره  -16

 وارداتی بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت .

لیه کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ، به میزان هشت در هزار کارمزد خدماتی برای ک -1ماده 

 ارزش گمرکی کاال تعیین می گردد.

کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه ، تجهیزات ) مواد حد واسط( و ماشین االت مورد استفاده  – 1تبصره 

در خطوط تولید مشمول مقررات استاندارد اجباری که در حد نیاز ساالنه وارد می گردند مشروط به دارا 

زش گمرکی کاال تعیین ، به میزان چهار در هزار اربرای تولید مربوطه بودن پروانه کاربرد عالمت استاندارد

 می شود. 

ول مقررات استاندارد اجباری که با گواهی بازرسی معتبر در مبدا مکارمزد خدماتی کاالهای مش – 4تبصره 

قانون سازمان ( وارد می  5صادر شده از سوی شرکتهای بازرسی سورویانس )موضوع تبصره ذیل ماده 

 یین می شود.گردند به میزان هفت در هزار ارزش گمرکی کاال تع

کارمزد خدماتی کاالهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که برای آنها گواهی  – 3تبصره 

بازرسی معتبر در مقصد از سوی شرکتهای بازرسی سورویانس صادر گردند با کسر کلیه هزینه های مرتبط 

 گمرکی کاال تعیین می شود. از هشت در هزار ارزشهای مصوب سازمان مطابق تعرفه با فرآیند بازرسی

مبنای محاسبه کارمزد خدمات کاالهای اساسی که در ابتدای هر سال توسط دولت اعالم می  –2تبصره 

 گردد تا پایان همان سال به میزان یک در هزار ارزش گمرکی کاال تعیین می شود.

 ملی سازمان مسئولیت با کارگروهی به همکار آزمایشگاههای و آزمایشگاهی آزمون تعرفه تعیین اختیار -13

عضویت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان (،  و ایران استاندارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست  و 

گردد تعرفه های مورد نیاز می سایر دستگاههای ذیربط و نماینده انجمن آزمایشگاه همکار مرتبط تفویض 

 .خواهد شدش ماه تعیین وتوسط دبیر شورا ابالغ ظرف مدت ش

 ،دانش،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تمهیدات الزم جهت تامین اعتبار برای خرید تجهیزات -10

تکنولوژی و جذب نیروی انسانی ماهر برای انجام کلیه بندهای استانداردهای اجباری که آزمون آنها انجام 



ید.سازمان ملی استاندارد ضمن توصیف وضعیت موجود و تبیین وضعیت نمامی پذیر نمی باشد را فراهم 

 نماید.می  گیری الزم را انجام و نتیجه حاصله را در جلسات بعدی شورا گزارشیمطلوب و احصا نیازها پ

 3ضوابط اجرایی استاندارد های اجباری و تشویقی و طرز بکار بستن عالیم آنها موضوع بند  4اصالح ماده   -13

مدت اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاندارد مورد موافقت قرار گرفت.  2/3/1335قانون مصوب  48ماده 

اعم از استاندارد اجباری و تشویقی سه سال تعیین می گردد و در صورت تداوم کیفیت و استقرار شرایط و 

 .پرداخت تعرفه های قانونی برای هر دوره سه ساله قابل تمدید می باشد

یت استاندارد ، بکارگیری و حفظ عالمت استاندارد از تاریخی که واحد تولیدی موفق به اخذ به منظور رعا -48

پروانه کاربرد عالمت استاندارد می شود ، به جای پرداخت کارمزد خدماتی ، واحدهای مشمول استاندارد 

بابت هزینه  اجباری افزون بر هزینه خدمات اخذ شده ، به شرح جدول ذیل نسبت به پرداخت موارد مندرج

 مربوط به کارمزد سالیانه پروانه عالمت استاندارد و یا تمدید آن اقدام نمایند:

 

 مالحظات سالیانه هزینه کارمزد مشخصه معرف واحد نوع واحد ردیف

 بدون تغییر  ریال  888/888/1 نفر  58الی  1تعداد کارکنان  کوچک  تیصنعواحد  1

 ---- ریال  888/888/4 نفر  188الی  51تعداد کارکنان  متوسطصنعتی واحد  2

 181تعداد کارکنان بیشتر یا مساوی  بزرگ صنعتی واحد  3

 نفر 

 ---- ریال  888/888/2

 

 د.می گردبا عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در شورای هماهنگی کدکس ایران موافقت  -41

 ایران استاندارد ملی رییس سازمان ، جمهور رییس اجرایی معاوننفر عضو ثابت ) 5کارگروهی متشکل از  -44

وزیر صنعت ،  ، زیست محیط حفاظت رییس سازمان ، کشور ریزی برنامه و مدیریت رییس سازمان، 

نمایند. می در مورد موضوعات ذیل تصمیم گیری  ذیربط لزوم وزیرلعندا و )تجارت ومعدن 

 شورای عالی تلقی شده و توسط دبیر شورا ابالغتصمیمات کارگروه مذکور به عنوان مصوبه 

 می گردد. 



  6342با شماره ملی  "تایید نوع وسایل نقلیه موتوری  "پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد  -1

 پیشنهاد تصویب نشان حد مجاز آالینده های باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی و نشان نانو -4

 وه انتخاب اعضاء کمیته های ملی استاندارد اصالح دستورالعمل وظایف و نح-3

 اصالح آیین نامه تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت -2

  ایراندرخواست موافقت جهت برقراری فوق العاده جذب کارکنان سازمان ملی استاندارد  -5

  نامه تشکیل شورای هماهنگی کدکس ایراناصالح آیین -6

موضوع الزام کلیه برگزارکنندگان همایشها ، کنفرانس ها و ... در زمینه استاندارد و کیفیت و امثال آن ، اعم   -3

از بخش های خصوصی و دولتی به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران قبل از هر گونه اقدام اجرایی ،در 

 .  مصوبات بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد 44کارگروه موضوع بند

 
  



 

 حسن روحانی سید 
 جمهور رییس 

 
 اسحاق جهانگیری                                         

 معاون اول رییس جمهور                                   
 

 
 محمد شریعتمداری

 جمهورمعاون اجرایی رییس 
 
 

 ربیعی علی

  اجتماعی رفاه و کار،  تعاون وزیر
 

 نیره پیروز بخت 
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران 

 
 

 فرهادی محمد
  فناوری و تحقیقات،  علوم وزیر

 
 

 محمد باقر نوبخت
 معاون رییس  جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 
 

 هاشمی زاده قاضی حسن سید
  پزشکی آموزش و درمان،  بهداشت وزیر

 
 
 

 معصومه ابتکار
 معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

 
 

 زنگنه بیژن نامدار 
 وزیر نفت 

 
 

 سید ابراهیم رئیسی
 دادستان کل کشور 

 

 محمد رضا نعمت زاده
 وزیر صنعت ، معدن و تجارت 

 
 

 آخوندی عباس
 شهرسازی و راه وزیر

 محمود واعظی
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 
 

 
 چیت چیان حمید

 وزیر نیرو 
 

 شافعی غالمحسین
  ایران کشاورزی و معادن و صنایع،  بازرگانی اتاق رییس

 

 محمود حجتی
 وزیر جهاد کشاورزی 

 
 

 منصوری... ا هدایت
 شورای عالی استاندارد کارشناس

 

 حسین دهقان
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

 


