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(مرکز ملی تایید صالحیت ایران)
هشدار مرکز ملی تایید صالحیت ایران در مورد                                                                             

شرکت هاي صادر کننده گواهینامه فاقد اعتبار از نهاد تایید صالحیت

داراي تایید که نامشخص گواهی کنندهبرخی از نهادهايخصوص مرکز ملی تایید صالحیت ایران در 
و 14001، ایزو 9001یزو ت (اگواهینامه سیستم مدیریصالحیت از این مرکز نمی باشند و نسبت به صدور 

.دادهشدارمی کنند، اقدامسایر سیستم ها )

بدون از این مرکز ي فاقد تایید صالحیت تعدادي از شرکتهاایرانبراساس اعالم مرکز ملی تایید صالحیت
لذا الزم به دور گواهینامه می نمایند.اقدام به ص، گواهی کردن و تایید صالحیتممیزيرعایت کامل الزامات 
، مشخصات و             ناممنظور کسب اطالعات بیشتر فعان و عالقمندان می توانند به نذکر است کلیه ذی

نهادهاي گواهی کننده سیستم هاي مدیریت کیفیت که توسط دامنه شمول تصویرگواهینامه ها به همراه
در رااقدام نمایند9001می توانند نسبت به صدور گواهینامه ایزو اند واین مرکز تایید صالحیت شده

"خدمات مرکز"زیر پورتال در ، www.naci.irپورتال اطالع رسانی مرکز ملی تایید صالحیت ایران به نشانی 

.مشاهده نمایند"سازمان هاي گواهی کننده"در بخش 

براساس استاندارد بین المللیتوسط این مرکز گفتنی است : ارزیابی و تایید صالحیت نهادهاي گواهی کننده 
ISO/IEC 17021:2011 مدارك الزامی مجمع بین المللی تایید صالحیت ،IAFاندارد بین المللی ، است

ISO/IEC 17011 مدارك و ضوابط حاکم بر مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،)NACI                  .می باشد (
نهادهاي ،IAFمجمع بین المللی تایید صالحیت با توجه به عضویت این مرکز در است الزم به یادآوري 

گواهی کننده مورد تایید صالحیت این مرکز می توانند در زمینه صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 
در دامنه شمول هاي مندرج در گواهینامه اقدام نمایند.9001ایزو - بر اساس استاندارد ایران

صوص به پورتال اطالع می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در این خلذا کلیه ذینفعان و عالقمندان
رسانی مذکور مراجعه و یا در صورت نیاز با این مرکز به نشانی و شماره هاي زیر تماس حاصل نمایند.

مرکز ملی تایید صالحیت ایران -سازمان ملی استاندارد ایران

33پالك -کوچه شهید شهامتی- روبروي سینما استقالل–باالتر از میدان ولیعصر –تهران 

88897934: تلفن
88909309فاکس:


