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 نحوه اخذ تاییدیه نانو مقیاس 

 پذیزش محصول 

ّب، اصغالحبت ٍ تؼبسیف  ٍاطُ -فٌبٍسی ًبًَ » ۸۹۰۲۱ٍ اػتبًذاسد هلی  ISO-TS 18110: 2015 الوللی بش اػبع تؼشیف اػتبًذاسد بیي

هحصَل فٌبٍسی ًبًَ، هحصَلی اػت وِ وبسوشد یب ٍیظگی آى هبتٌی بش فٌبٍسی ًبًَ بَدُ یب بب فٌبٍسی ًبًَ بْبَدیبفتِ ببؿذ. « اصلی

 :ؿًَذ هحصَالتی وِ ػِ ؿشط صیش سا داسا ببؿٌذ، هحصَل فٌبٍسی ًبًَ ًبهیذُ هی

 ِؿذُ ببؿذ ًبًَهتش( اػتفبدُ ۸-۸۰۰َهمیبع )ّبی ػلوی ًبً اص فٌبٍسی ًبًَ ٍ داًؼت. 

 وبسوشد یب ٍیظگی هحصَل بب فٌبٍسی ًبًَ بْبَدیبفتِ ببؿذ. 

 فشآیٌذ تَلیذ هحصَل هٌْذػی ٍ تىشاسپزیش ببؿذ. 

ًبم دس ػبهبًِ پزیشؽ هحصَالت فٌبٍسی ًبًَ ایشاى، اعالػبت دسخَاػت ؿذُ سا  جْت بشسػی هحصَل، هتمبضی ببیذ پغ اص ثبت

 .هؼتٌذات هَسد ًیبص سا ببسگضاسی وٌذتىویل ٍ 

 :آدسع ػبهبًِ پزیشؽ
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ّب  بشای آى دػتِ اص تَلیذوٌٌذگبى وِ هحصَل آى -جْت اًغببق ػِ ؿشط هحصَل فٌبٍسی ًبًَ ٍ اخز گَاّیٌبهِ ًبًَهمیبع 

گیشد. دس ایي هشحلِ پیؾ اص ؿشٍع  ّبی وبسگضاس ببصسػی اًجبم هی بشداسی تَػظ ؿشوت ببصدیذ ٍ ًوًَِ -هَسدپزیشؽ لشاسگشفتِ 

فشآیٌذ ببصسػی، هتمبضی ببیذ ّضیٌِ توبهی هشاحل فشآیٌذ اسصیببی پشداخت ًوبیذ. ایي ّضیٌِ دس ساػتبی اجشای ػذالت اص هبلغ ثببتی وِ 

ّب ٍ بخؾ  ؿذ، بِ دٍ بخؾ ثببت بشای توبهی ؿشوت ، آصهبیـگبّی ٍ صٌؼتی اخز هیّبی تْشاًی ٍ ؿْشػتبًی تش اص توبهی ؿشوت پیؾ

 .هتغیش تغییش یبفتِ اػت

ّب،  ّضیٌِ ثببت ؿبهل هشاحل پزیشؽ ٍ ًَؿتي عشح آصهَى، یه سٍص ببصدیذ، اسػبل ٍ پیگیشی ًوًَِ اص آصهبیـگبُ، تحلیل ًتبیج آصهَى

سیبل هؼبدل بیؼت ٍ ػِ هیلیَى  ۰۰۰.۰۰۰.ۺ۹هبلغ  ۲۱ۺ۸ذ. بشای ایي ّضیٌِ دس ػبل ببؿ  تذٍیي گضاسؽ ٍ اسائِ دس وویتِ تخصصی هی

 .سیبل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت
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ّضیٌِ هتغیش ؿبهل ّضیٌِ سفت ٍ آهذ ببصسع، اػىبى ٍ سٍص اضبفِ ببصدیذ )بیؾ اص یه سٍص( دس صَست عَالًی بَدى فشآیٌذ تَلیذ 

 .ُ وِ پغ اص تَافك بب وبسگضاس ببیذ پشداخت ؿَدببؿذ. ایي ّضیٌِ ًیض بش ػْذُ هتمبضی بَد هی

 .ّبی پغ اص فشآیٌذ ببصسػی تَػظ ػتبد ٍیظُ تَػؼِ فٌبسی ًبًَ پشداخت خَاّذ ؿذ ّضیٌِ اًجبم آصهَى

 .ببؿذ لببل تَجِ اػت وِ اًجبم فشآیٌذ ببصدیذ ٍ ًوًَِ بشداسی پیؾ اص ٍاسیض ٍجِ اهىبى پزیش ًوی

تأییذ ًبًَهمیبع هحصَل اسائِ  ی ؿشوت ٍ ًتبیج ببصسػی؛ اػالم ًظش فٌی دس خصَف تأییذ ٍ یب ػذمدس ًْبیت بب همبیؼِ هذاسن اسػبل

 .گشدد. دس صَست تأییذ هحصَل، گَاّیٌبهِ ًبًَهمیبع بِ هحصَل اّذا خَاّذ ؿذ هی

سػبًی  ببؿٌذ، پبیگبُ اعالعهیتٌْب هشجغ سػوی بشای هؼشفی هحصَالت فٌبٍسی ًبًَ ایشاى وِ داسای گَاّیٌبهِ ًبًَهمیبع اص ػتبد ًبًَ 

ببؿذ. ایي پبیگبُ بشای هؼشفی هحصَالت داسای گَاّیٌبهِ  هی www.nanoproduct.ir هحصَالت فٌبٍسی ًبًَ ایشاى بِ آدسع

 هٌذاى لشاس داسد. دس ایي ػبیت ًبًَهمیبع ساُ اًذاصی ؿذُ ٍ اعالػبت آى بِ ػِ صببى فبسػی، اًگلیؼی ٍ ػشبی دس هؼشض ًوبیؾ ػاللِ

ّش هحصَل دس ؿؾ بخؾ۳ هؼشفی، وبسبشد، خصَصیبت، وبسبشد فٌبٍسی ًبًَ دس هحصَل، دػتَسالؼول اػتفبدُ ٍ ًگْذاسی ٍ ایوٌی ٍ 

بؼتِ بٌذی بشای ػوَم بِ ًوبیؾ دس آهذُ اػت. الصم بزوش اػت تٌْب اعالػبت اسائِ ؿذُ دس بخؾ وبسبشد فٌبٍسی ًبًَ دس هحصَل 

 .تبییذ لشاس گشفتِ ٍ ایي ػتبد ّیچ گًَِ هؼئَلیتی دس خصَف ػبیش اعالػبت اسائِ ؿذُ ًذاسد تَػظ ػتبد ًبًَ اسصیببی ٍ هَسد

 

 تماس با واحد نانومقیاس ستاد نانو 

 واحد ارسیابی محصوالت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 ۼ۸ۻۺ۲۽ۼۼۻ۸وذ پؼتی۳  ۼ۽پالن  -وَی ؿْیذ ػیبدت  -خیبببى صًجبى ؿوبلی  -خیبببى ػتبسخبى  -آدسع ۳ تْشاى 

 آرس خبًن هٌْذع گـتی ۰۹۸-۰۽۹ۺ۸۰ۺ۽تلفي پزیشؽ ۳ 

 apply@nanoproduct.ir         :ایویل پزیشؽ

 آلبی هٌْذع غضٌفشی ۰۹۸-۲ۼ۹ۺ۸۰ۺ۽تلفي پـتیببًی ػبیت ۳ 

 info@nanoproduct.ir      :ایویل

 

 


