بسمه تعالی

مصوبات یکصد و نهمین اجالسیه شورای عالی استاندارد
مورخ بیست و یکم اسفند ماه 5931

" .1در خصوص موضوع بازنگری و تجدید نظر آیین نامه تایید صالحیت شرکتهای بازرسی کاال مصوب مورخ 0831/01/6
مقرر شد" اصالحات مورد نظر بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورا ظرف حداکثر سه ماه کاری به تصویب کمیسیونی متشکل از
معاونین دستگاههای عضو شورای عالی برسد.دبیرخانه مکلف است مصوبات کمیسیون راهبری را برای اعضاء شورای عالی
ارسال نماید تا ظرف مدت  01روز اظهار نظر نمایند و اظهار نظرات ارسالی در آئین نامه را مجدداً در کمیسیون مذکور
طرح و اعمال نماید  .عدم ارسال نظرات ظرف مدت  01روز به منزله تأیید آئین نامه تلقی گشته و بصورت دست گردان
امضاء اعضاء شورا اخذ خواهد گردید .آئین نامه اصالحی مذکور پس از تأیید و امضاء اعضاء شورای عالی استاندارد و ابالغ
رئیس سازمان الزم االجرا می باشد".
" .2شورای عالی استاندارد کلیات اعطای نشان محصوالت دانش بنیان ( دانش نماد ) برابر با فرآیند پیشنهادی سازمان
ملی استاندارد مبنی بر صدور گواهی محصول  ،صدور گواهی انطباق و اعطای نشان مذکور را تصویب نمود .مقرر گردید
فرآیند مذکور بموجب دستور العملی که توسط سازمان و باهمکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عنداللزوم
سایر وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط تهیه می گردد و به تصویب و امضاء رییس سازمان می رسد به محض ابالغ از
سال 0816قابل اجرا گردد  .نشان مذکور توسط سازمان طراحی و پس از تصویب رئیس سازمان اعطا می گردد .الزم است
ترتیبی اتخاذ شود تا برابر این فرآیند  ،امکان صدور گواهی برای سایر محصوالت برخوردار از سطوح کیفیتی مورد قبول نیز
فراهم گردد ".
" -8مقرر گردید پیش نویس آیین نامه چگونگی تفویض اختیار اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران به دستگاههای اجرایی
توسط دبیرخانه شورای عالی با جلب مشارکت نمایندگان دستگاههای عضو تهیه و در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد
طرح گردد".
 "-4با اجرای اجباری استاندارد محصوالت زیر موافقت می شود:
•زعفران به شماره استاندارد ملی911-0
•چای معطر به شماره استاندارد ملی02996
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•سرنگ زیر جلدی به شماره استانداردملی221-8
•سرنگ انسولین به شماره استاندارد ملی8110
•المپ های  LEDباالست سرخود به شماره استانداردملی91499
•جعبه مقوایی مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی به شماره استانداردملی 91382
•تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب سردوش به شماره استانداردملی91149-9-0
•تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب شیرآالت بهداشتی به شماره استاندارد ملی 91149-9-6
•تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فالش تانک) به شماره
استاندارد ملی 91149-9-4
شایان ذکر است مقرر گردید سایر پیشنهادات واصله به دبیرخانه در کمیسیون راهبری دبیرخانه بررسی کارشناسی گردیده
و نتیجه و نظر کمیسیون جهت اتخاذ تصمیم به جلسه بعدی شورای عالی گزارش گردد ".

" -1موضوع چگونگی تحقق بند  81سیاستهای کلی برنامه ششم به دلیل عدم تصویب نهایی و ابالغ برنامه ششم بدون
اتخاذ تصمیم به دبیرخانه شورا اعاده می گردد تا پس از ابالغ برنامه ششم توسعه در احکام برنامه توسط کمیسیون راهبری
دبیرخانه بررسی و نتایج بررسی و تصمیمات پیشنهادی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی گزارش گردد".
 "-6مقرر شد سازمان ملی استاندارد نسبت به تهیه ساختار و سازمان متناسب با رویکرد نوین و برنامه های عملیاتی و
پیشنهاد چارت سازمانی و نمودار تشکیالتی و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز اقدام و در تعامل با سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در دستور تصویب قرار دهد .در صورت نیاز و بنا به درخواست سازمان از سوی
معاون اول محترم رئیس جمهور توصیه و دستورات الزم به سازمانهای ذیربط صادر گردد".

 " -7در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم در مقوله مسئولیت اجتماعی مقرر شد دبیرخانه شورای عالی مستند به بند  9و 01
وظایف و اختیارات شورا موضوع را همه جانبه بررسی نماید و سازو کار و مقررات الزم در این خصوص را شناساسی و
جهت تصویب به جلسات بعدی شورای عالی ارائه نماید".
 " -8سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت اولویت و اجرای مصوبات یکصد و هفتمین اجالسیه شورا ،ضمن تدوین چارچوب
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و استانداردهای اعطای نشان و تندیس ملی در کشور در تمام حوزه های مرتبط ،برنامه ای برای اصالح این روند تهیه وبه
شورای عالی جهت تصویب نهایی ارائه نماید".
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اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
محمد باقر نوبخت
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییس جمهور

نیره پیروز بخت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران و دبیر شورای عالی استاندارد
محمد جعفر منتظری
دادستان کل کشور

معصومه ابتکار
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی

حمید چیت چیان
وزیر نیرو
حسین دهقان
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

محمد فرهادی
وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری

علی ربیعی
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
بیژن نامدار زنگنه
وزیر نفت

محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

حمید رضا فوالدگر
نماینده و عضو ناظر مجلس شورای اسالمی
در شورای عالی استاندارد

محمد رضا نعمت زاده
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت

محمد عزیزی
نماینده و عضو ناظر مجلس شورای اسالمی
در شورای عالی استاندارد

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

هدایت ا ...منصوری
کارشناس عضو شورای عالی استاندارد

کارشناس عضو شورای عالی استاندارد
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