
 

 

 

 

 نحوه اخذ تاییدیه نانو مقیاسآیین نامه 

 

 مقدمه:

ها، واژه -فناوری نانو » ۱۲۰۹۸و استاندارد ملی  ISO-TS 18110: 2015 المللیبر اساس تعریف استاندارد بین 

فناوری نانو، محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو محصول « اصطالحات و تعاریف اصلی

 بوده یا با فناوری نانو بهبودیافته باشد.

 تعریف محصول فناوری نانو: -۱ماده 

 :شوندمحصوالتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری نانو نامیده می 

 شده باشدنانومتر( استفاده ۱-۱۰۰)های علمی نانومقیاس از فناوری نانو و دانسته. 

 کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد. 

 فرآیند تولید محصول مهندسی و تکرارپذیر باشد. 

 اهداف توسعه فناوری نانو: -۲ماده 

 نانو نفعان در توسعه و به کار گیری فناوریترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی 

 جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانوهای الزم برای توسعة همهسازی و تقویت زیرساختفراهم 

  المللیها و تعامالت بینارتقاء همکاری 

  محورهای انسانی نانو و ارتقاء تحقیقات مسألهمندی از سرمایهتوسعه و بهره 

  کلیدیهای راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوری 



 

  های سازی خدمات توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتسازی از طریق فراهمتسهیل و تسریع تجاری

 بنیاندانش

  نانو و گسترش بازار نانو ارتقاء صنایع با به کار گیری فناوری 

  ها و نهادهای نانوها، برنامهگذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاستسیاست 

 

 :مرجع رسمی معرفی محصوالت فناوری نانو ایران  -3ماده 

باشند، تنها مرجع رسمی برای معرفی محصوالت فناوری نانو ایران که دارای گواهینامه نانومقیاس از ستاد نانو می

باشد. این پایگاه برای می www.nanoproduct.ir رسانی محصوالت فناوری نانو ایران به آدرسپایگاه اطالع

محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس راه اندازی شده و اطالعات آن به سه زبان فارسی، انگلیسی و معرفی 

مندان قرار دارد. در این سایت هر محصول در شش بخش: معرفی، کاربرد، عربی در معرض نمایش عالقه

بسته بندی برای عموم خصوصیات، کاربرد فناوری نانو در محصول، دستورالعمل استفاده و نگهداری و ایمنی و 

به نمایش در آمده است. الزم بذکر است تنها اطالعات ارائه شده در بخش کاربرد فناوری نانو در محصول 

توسط ستاد نانو ارزیابی و مورد تایید قرار گرفته و این ستاد هیچ گونه مسئولیتی در خصوص سایر اطالعات ارائه 

 .شده ندارد

 

 فرایند بررسی: -4ماده 

 Login.nanoproduct.irبه آدرس نام در سامانه پذیرش جهت بررسی محصول، متقاضی باید پس از ثبت 

 .محصوالت فناوری نانو ایران، اطالعات درخواست شده را تکمیل و مستندات مورد نیاز را بارگزاری کند

 

:گواهینامه نانومقیاس -5ماده   

گردد. گواهینامه نانومقیاس با گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا میبه محصوالتی که در حوزه فناوری نانو قرار می

ساله صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص اعتبار یک

http://login.nanoproduct.ir/
http://login.nanoproduct.ir/
http://login.nanoproduct.ir/


 

 .شودای از شرکت انجام میهای دورهمحصول تولیدی، بازرسی

 

فرایند بازرسی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغازشده و سپس با توجه به نوع محصول، دستورالعمل بازرسی 

شناس از محل تولید و انجام برداری کارگردد. با بازدید و نمونهها جهت بررسی به شرکت اعالم میو طراحی آزمون

شود. تأیید نانومقیاس محصول اعالم میی مبنی بر تأیید یا عدمها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسآزمایش

نتایج این گزارش پس از بررسی متخصصین این حوزه و ارائه در شورای راهبردی نانومقیاس، به اطالع متقاضی 

 رسدمی

 

 نحوه اخذ گواهینامه نانو مقیاس: -6ماده 

برای آن دسته از تولیدکنندگان که  -انومقیاس جهت انطباق سه شرط محصول فناوری نانو و اخذ گواهینامه ن

 گیرد. های کارگزار بازرسی انجام میبرداری توسط شرکتبازدید و نمونه -ها موردپذیرش قرارگرفته محصول آن

در این مرحله پیش از شروع فرآیند بازرسی، متقاضی باید هزینه تمامی مراحل فرآیند ارزیابی پرداخت نماید. این 

های تهرانی و شهرستانی، آزمایشگاهی و تر از تمامی شرکتراستای اجرای عدالت از مبلغ ثابتی که پیشهزینه در 

 .ها و بخش متغیر تغییر یافته استشد، به دو بخش ثابت برای تمامی شرکتصنعتی اخذ می

از آزمایشگاه، هزینه ثابت شامل مراحل پذیرش و نوشتن طرح آزمون، یک روز بازدید، ارسال و پیگیری نمونه 

مبلغ  ۱3۹۸باشد. برای این هزینه در سال ها، تدوین گزارش و ارائه در کمیته تخصصی میتحلیل نتایج آزمون

 .ریال معادل بیست و سه میلیون ریال در نظر گرفته شده است ۲3.۰۰۰.۰۰۰

وز( در صورت طوالنی بودن هزینه متغیر شامل هزینه رفت و آمد بازرس، اسکان و روز اضافه بازدید )بیش از یک ر

 .باشد. این هزینه نیز بر عهده متقاضی بوده که پس از توافق با کارگزار باید پرداخت شودفرآیند تولید می

 .های پس از فرآیند بازرسی توسط ستاد ویژه توسعه فناری نانو پرداخت خواهد شدهزینه انجام آزمون

 .باشدنه برداری پیش از واریز وجه امکان پذیر نمیقابل توجه است که انجام فرآیند بازدید و نمو



 

تأیید در نهایت با مقایسه مدارک ارسالی شرکت و نتایج بازرسی؛ اعالم نظر فنی در خصوص تأیید و یا عدم

 .گردد. در صورت تأیید محصول، گواهینامه نانومقیاس به محصول اهدا خواهد شدنانومقیاس محصول ارائه می

 

 :به صورت خالصهارزیابی و اعطا تاییدیه نانومقیاسمراحل   -7ماده 

 ارائه درخواست وارسال مستندات فنی توسط متقاضی    •

 تدوین طرح آزمون بازرسی و بررسی انطباق مستندات ارسالی    •

 هماهنگی بازدید و نمونه برداری از فرایند تولید محصول    •

 نتایجها طبق طرح آزمون و بررسی انجام تست    •

 ارائه گزارش بازرسی و بررسی نتایج در کمیته تخصصی    •

 اعطای تاییدیه نانومقیاس به شرکت    •

 

 تماس با واحد نانومقیاس ستاد نانو

 واحد ارزیابی محصوالت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 ۱4556۹34۱5کد پستی:  65پالک  -کوی شهید سیادت  -خیابان زنجان شمالی  -خیابان ستارخان  -آدرس : تهران 

 آذرخانم مهندس گشتی ۰۲۱-63۱۰3۲6۰تلفن پذیرش : 

 apply@nanoproduct.ir         :ایمیل پذیرش

 آقای مهندس غضنفری ۰۲۱-63۱۰3۲5۹تلفن پشتیبانی سایت : 

 info@nanoproduct.ir      :ایمیل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


