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1 اص 1 صفحِ 

 
 يآگْ يتَليذ ٍ هٌتشش شذُ است. ثشاي اعويٌبى اص اعتجبس ٍ صحت اهضبء ديجيتبل ٍ ًسخِ چبپي ثِ ًشبًي هٌذسج دس اًتْب PDFايي سٍصًبهِ ثصَست الكتشًٍيكي ٍ دس قبلت فبيل 

 هشاجعِ ًوبييذ 

 سفع هسئَليت 

هغبلت آگْي ّبي هٌتشش شذُ دس سٍصًبهِ سسوي ثشاسبس چشخِ هشخصي كِ اص  

تقذين  هفبد  آى  اص  سَي  ريٌفع  قبًًَي  ثِ  اداسات ثجت )ششكتْب( دس تْشاى ٍ 

شْشستبًْب آغبص ٍ پس اص جشي تششيفبت هشثَعِ ثِ صَست آگْي تسلين سٍصًبهِ 

لْزا ايي هشجع  ّيچگًَِ  .سسوي كشَس ثشاي اًتشبس هي گشدد، پيشٍي هي ًوبيذ

 .دخبلتي دس هفبد ٍ هٌذسجبت آگْي ّبي هضثَس ًذاشتِ ٍ ًذاسد

 

 1۹206شوبسُ ًبهِ اداسُ ثجت:  10/3/13۹1تبسيخ ًبهِ اداسُ ثجت: 

 اطالعيه سازمان ملي استاندارد ايران نوبت اول 

: سٍش 1دستگبُ الكتشيكي آشكبسسبص هًََكسيذ كشثي دس هحيظ ّبي هسكًَي قسوت » تحت عٌَاى  13172ـ1استبًذاسد هلي ايشاى ثِ شوبسُ 

ثشهجٌبي قبًَى استقبء كيفي خَدسٍ ٍ سبيش تَليذات صٌعتي داخلي هشوَل هقشسات استبًذاسد اججبسي قشاسگشفتِ »ّبي آصهَى ٍ الضاهبت عولكشدي 

 جْت اعالع عوَم ٍ تَجِ ثِ الضاهبت قبًًَي آگْي هي گشدد:كِ هشاتت 

 الضاهبت قبًًَي:

 هي ثبشذ. 10/6/13۹1الف: تبسيخ ششٍع اجشاي اججبسي استبًذاسد هزكَس اص 

ى عالهت ة: ًشبًِ گزاسي فشآٍسدُ ّبيي كِ استبًذاسد آًْب اججبسي شذُ ثب عالهت استبًذاسد الضاهي است ٍ عشضِ ٍ فشٍش ايي فشآٍسدُ ّب ثذٍ

 استبًذاسد ايشاى هوٌَع هي ثبشذ.

 ح: عالهت گزاسي فشآٍسدُ هشوَل استبًذاسد اججبسي هستلضم دسيبفت پشٍاًِ كبسثشد عالهت استبًذاسد هي ثبشذ.

بًذاسد هشثَط ت: اعغبي پشٍاًِ كبسثشد عالهت استبًذاسد ثِ ٍاحذّبي تَليذي هٌَط ثِ تبهيي ششايظ عوَهي تَليذ ٍ اًغجبق كيفيت فشآٍسدُ ثب است

 هي ثبشذ.

 ث: سعبيت كليِ هقشسات استبًذاسدّبي اججبسي ٍ سبيش قَاًيي ٍ هقشسات جبسي دس هَسد كبالّبي ٍاسداتي الضاهي خَاّذ ثَد.

ْب كليِ اشخبص حقيقي ٍ حقَقي ريشثظ هي تَاًٌذ جْت كست اعالعبت ثيشتش دس هشكض ثِ سبصهبى استبًذاسد ٍ تحقيقبت صٌعتي ايشاى ٍ دس استبً

 ثِ اداسات كل استبًذاسد ٍ تحقيقبت صٌعتي هشاجعِ ًوبيٌذ.

 114676۹شوبسُ پيگيشي :  اداسُ كل سٍاثظ عوَهي ٍ اهَس ثيي الولل سبصهبى هلي استبًذاسد ايشاى 1-2

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=600513 

 ليٌک آگْي دس سبيت سٍصًبهِ سسوي: 
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