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The example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, domain name, email address, logo, person, places, or events is intended or
should be inferred.

عنوان فرآیند :

آزمون باسکولهای ثابت

شرح فعالیت ها

-1ثبت درخواست متقاضی به منظور انجام آزمونهای تصویب نوع ،آزمون اولیه  ،آزمون دوره ای  ،آزمون صحت توزین و آزمون بعد
از تعمیر براساس فرم های تعبیه شده در سامانه
-2بررسی صحت و تکمیل مدارک و فرمهای ثبت شده از سوی متقاضی توسط اداره اندازه شناسی استاندارد استان
 برگشت پرونده ناقص به متقاضی جهت تکمیل نمودن و رفع نواقص احتمالی

 ارسال پرونده تکمیل شده به آزمایشگاههای تایید صالحیت شده توسط مرکز اندازه شناسی،اوزان و مقیاسها
-3بررسی پرونده متقاضی توسط آزمایشگاه مجری از لحاظ تکمیل بودن فرمها و اسناد پرداخت هزینه براساس تعرفه های آزمون
 برگشت پرونده ناقص به اداره اندازه شناسی استانی جهت رفع نواقص

 ارسال پرونده تکمیل شده به بازرس یا آزمونگر تایید صالحیت شده جهت انجام آزمون های مورد نظر
-4اقدام برای بازدید از باسکول ثبت شده و گردآوری داده ها براساس فرم های آزمونهای عملکرد توزین مطابق،بارگزاری پایه ها
،بارگزاری غیرمتمرکز ،روانی و حساسیت و آزمون تکرار پذیری در چهار نسخه
-5پردازش داده های گردآوری شده آزمون در خصوص باسکول مورد نظر و استخراج نتایج ازمون توسط بازرس یا آزمونگر و
ارسال نتایج به آزمایشگاه مجری
-6تکمیل پرونده براساس نتیجه آزمون توسط آزمایشگاه و ارسال آن به اداره اندازه شناسی استاندارد استان
-7بررسی پرونده و نتایج آزمون در اداره اندازه شناسی استاندارد استان
 نتیجه آزمون مردود است پرونده جهت رفع معایب و نواقص بحرانی به متقاضی برگشت داده می شود
 نتیجه آزمون قبول است گواهینامه فعالیت صادر و یا تمدید می شود

نمودار اجرای مراحل صدور یا تمدید مجوز فعالیت باسکولهای ثابت
مرحله

واحد /سازمان
متقاضي

مرکز اندازه شناسي اوزان
و مقیاسها

اداره اندازه شناسي استاندارد
استان......

آزمایشگاه مجری

فرم ثابت ها
شناسنامه باسکولها
تعرفه های آزمون

مرحلهههه  -1ثبتتتت درخواستتتت
متقاضی

شروع
)1تصویب نوع
 )2آزمون اولیه
)3آزمون ادواری
)4آزمون صحت
 )5بعد از تعمیر

مرحلهههه  -2بررستتتی متتتدارک
وتشتتکیل پرونتتده واعتتالم کتبتتی
نتتواقص احتمتتالی بتته متقاضتتی،
درصتتورک کامتتل بتتودن پرونتتده
ارسال به آزمایشگاه مجری

مرحله  -3بررسی صحت متدارک
و فرمهای متورد نیتاز و وضتعیت
پرداختتتت هزینتتته آزمتتتون در
ازمایشتتگاه مجتتری و در صتتورک
نتتواقص احتمتتالی بتته متقاضتتی،
درصتتورک کامتتل بتتودن پرونتتده
ارسال به بازرس یا آزمونگر تایید
صالحیت شده
مرحله  -4اقدام بترای بازدیتد از
باستتکول و گتتردآوری داده هتتا
براستتاس فرمهتتای آزمتتون هتتای
عملکرد توزین ،بارگزاری و ........
مرحله  -5داده هتای گتردآوری
شده توسط بتازرس یتا آزمتونگر
پتتردازش شتتده و نتیجتته آزمتتون
استخراج میشود و جهت تکمیتل
پرونتتده بتته آزمایشتتگاه مجتتری
ارسال میشود

عدم

اعالم به
متقاضي

تایید

بررسي مدارک
وتشکیل /تکمیل
پرونده

تایید

عدم

اعالم به
متقاضي

بازگشت به
مرحله قبل

تایید

آیا مدارک مورد
نیاز تکمیل است

تایید
ارسال پرونده به
آزمونگر یا بازرس

تکمیل فرمهای
آزمون های عملکرد
توزین ،بارگزاری و ...

پردازش داده ها و ثبت
نتیجه آزمون

مرحلهه  -6پرونتده متقاضتی بته
همراه نتیجه آزمون تکمیل و بته
اداره اندازه شناسی استان ارستال
میگردد

مرحله -7بررسي پرونده متقاضی
و نتیجتته آزمتتون در صتتورتیکه
نتیجه آزمون مردود اعتالم شتده
باشد به متقاضی به همراه نتجته
ازمون اعالم میگردد و در صتورک
قبول اعالم شدن نتیجته آزمتون
مجوز فعالیت برای متقاضی صادر
و یا تمدید میگردد

تکمیل پرونده و اظهار نظر در
خصوص نتیجه آزمون و ارسال به
اداره اندازه شناسي
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متقاضي

مردود

بررسي پرونده و
نتیجه آزمون؟
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صدور  /تمدید مجوز
فعالیت به متقاضی

