
 موسسه خدمات فناوری تا بازار

 ............................... شماره:
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 ........................ :کد پرونده

 بسمه تعالی

 مفاد پیوست گواهینامه

ی اعالمبا کد  رونده شرکتپ در مستندات موجودبر اساس  ده شدهرنام ب محصول یدتول در خصوص صحت ادعای متقاضی تأییدجهت  گواهینامه نانومقیاسصدور  .1

 باشد.نمیمحصوالت خود  مجاز به تعمیم آن به سایروجه هیچبه باشد و متقاضیمی ،گواهینامهر د

. ضمناً با توجه به اینکه هیچ نوع آزمون جانبی در زمینه ایمنی، بهداشت، شده استار گرفتهکن محصول به ینانو در ا یفناورکند که این گواهینامه صرفاً اعالم می .2

 کند.در این خصوص ارائه نمی ینیگونه تضمهیچهای محصول انجام نگرفته است، گواهینامه مذکور محیط زیست و سایر ویژگی

بازار و محصول تایید شده، نمونه اختالف در رصورت وجود هرگونه محصول نام برده شده بصورت دوره ای از بازار خریداری و مورد بررسی قرار میگیرد. د .3

 .بود خواهد های کارشناسی موسسهو پرداخت هزینهاحتمالی  خسارت جبران به مکلفشرکت 

 دارنده این گواهی متعهد به اجرای موارد زیر می باشد:

 یها را بر روکرده و آن یترعا اعتبار گواهینامهدر طول مدت  را در واحد ارزیابی محصوالت ی تأیید شده طبق پرونده شرکتیادعا و مشخصات هایژگیو .1

 نماید.ر کخود ذ کاتالوگن بروشور و یمحصول و همچن یبندبسته

 بدون "نانومقیاس، از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نامهدارای گواهی"و عبارت )تصویر زیر(  تصویر لوگو نانومقیاسو  ناماز برای معرفی محصول تواند متقاضی می .2

ذکر هرگونه مطلب مغایر با مفاد گواهینامه صادره و همچنین استفاده از آرم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بکارگیری جمالت و یا  .یداستفاده نما تغییر گونههیچ

 ویژهاال از ستاد ک ییدیه کیفیت یا مرغوبیتتأ ، داراینانو فناوریتوسعه  ویژهاز ستاد  ایمنی تأیید رای، دانانو فناوریتوسعه  ویژهمورد تأیید ستاد " عباراتی مانند

 .باشد، در انواع تبلیغات شفاهی و کتبی شرکت تولیدکننده ممنوع می"و ... نانو فناوریتوسعه 

                   یا             

  اجازه قبلی باشد.هماهنگی و باید با  ...دستورالعمل مصرف و فرایند تولید، فرموالسیون،  مواد اولیه، هرگونه تغییر در .3

 .اجرای ضوابط و مقررات جاری کشور توسط واحد تولیدی الزامی است .4

د و شرط به یچ قینه بدون هین زمیدر ا صورت تصادفی را در هر زمان برای کارشناسان موسسه فراهم نموده و همکاری الزم و کافی راری بهیگد و نمونهیامکان بازد .5

 عمل آورد.

ن نشان مالزمه با یداشتن ا اخذ نماید. گواهینامه نانومقیاس، پروانه استاندارد مربوطه را جهت تمدید / اختیاری(اجباری )محصول در صورت وجود استاندارد ملی  .6

 ندارد. داشتن استاندارد

 واهدخ های کارشناسی موسسهو پرداخت هزینه خسارت جبران به انجام داده باشد، مکلفگواهینامه متقاضی تخلفی در راستای موارد مندرج در این  که مواردی در .7

 .بود

تواند  ید. ستاد مینما یت میان سرات نموده و به آنین مفاد را رعایه ایلکرنده هم یده و انتقال گید به اطالع ستاد رسیحتما باامتیاز این گواهینامه،  در صورت انتقال .8

 گردد.یم یخودبخود منتف مقیاسعالمت نانواستفاده از حق  ،ر در صورت انتقالیده و در فرض اخبا انتقال مخالفت نمو

های هسوءاستفاد صدر خصوالزم  هاییگیریپ یازو در صورت ن شدهفسخ موسسه توسط  هیکطرف تصوربهدر صورت عدم رعایت موارد زیر، این گواهینامه  .9

 .شرکت تولیدی هیچگونه اعتراض و ادعایی به آن نخواهد داشت. ضمنا شودمیانجام  قانونیاز مراجع  یاحتمال

 ت و موارد مندرج در پرونده محصولرعایت نکردن فرمول ساخ 

 عدم پاسخگویی در برابر آن سالمت محصول و و عدم انطباق با ایمنی 

  (گواهینامه منوط به ارسال کتبی درخواست متقاضی به موسسه استتمدید ) گواهی نامهعدم تمدید 

، گواهی میکنم مفاد مندرج در این آیین نامه را ........................................... شرکت مدیرعامل.................. ..........اینجانب ................

 ءامضامهر و   تاریخ نانومقیاس را دریافت کرده ام. نامهگواهیمطالعه کرده و مورد پذیرش می باشد و اصل 


