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قانون تقویت و توسعھ نظام استاندارد
فصل اول - كلیات

ماده ١ـ در اجراي بند (۴ ـ ٢) [(۴ ـ ٢١)] سیاست ھاي كلي و بند (و) ماده (٢٣۴) قانون برنامھ پنجسالھ پنجم توسعھ جمھوري اسالمي ایران مبني بر «توسعھ و تقویت نظام استاندارد ملي» و نیز در راستاي تحقق بند (٢۴) سیاست ھاي
اقتصاد مقاومتي موضوع «افزایش پوشش استاندارد بھ كلیھ محصوالت داخلي و ترویج آن» و ھمچنین زمینھ سازي جھت اعمال بند (٣٠) سیاست ھاي برنامھ ششم توسعھ مبني بر «تدوین و اجراي سند جامع و نقشھ راه تحول نظام

استانداردسازي كشور و مدیریت كیفیت» و بھ منظور روزآمدسازي، تقویت و توسعھ نظام استاندارد در سطح كشور بھ نحوي كھ زمینھ ارتقاي مناسب كیفیت ملي و دستیابي بھ ارتقاي پایدار تولید محصوالت در كشور را فراھم نماید،
عنوان «مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران» بھ «سازمان ملي استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان بھ شرح زیر تعیین مي گردد.

ماده ٢ـ سازمان، دستگاه اجرائي مستقل دولتي است و زیر نظر مستقیم رئیس جمھور اداره مي شود.
ماده ٣ـ سازمان مرجع رسمي حاكمیتي در كشور مي باشد كھ عھده دار سیاستگذاري، حسن نظارت و ھدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشي بھ كیفیت كاالھا و خدماتي است كھ در داخل كشور تولید یا ارائھ و یا بھ كشور وارد و یا از

كشور صادر مي شود. رعایت سیاست ھاي كلي نظام از قبیل سیاست ھاي كلي سالمت و بند (٢۴) سیاست ھاي اقتصاد مقاومتي در این خصوص الزامي است.
تبصره ١ـ بھ منظور تسریع در فرآیند استانداردسازي، كلیھ دستگاھھاي اجرائي تابعھ قوه مجریھ بھ استثناي دستگاھھایي كھ وظایف خاصي در قانون اساسي براي آنھا تعیین شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطھ را با رعایت

استانداردھاي ملي و بین المللي تدوین، اجراء و بر آن نظارت كنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجراي استانداردھا در این دستگاھھا نظارت نماید.
تبصره ٢ـ دستگاھھاي اجرائي كھ بر اساس ضوابط بین المللي فعالیت مي كنند موظف بھ رعایت و اجراي ضوابط مربوط در حوزه فعالیت ھاي مرتبط مي باشند.

تبصره ٣ـ كلیھ دستگاھھاي اجرائي موضوع تبصره (١) این ماده موظفند بھ منظور توسعھ استانداردھاي ملي، استانداردھاي تخصصي دستگاه مربوطھ را تدوین و پس از طرح در كمیسیون ھاي فني ذي ربط، جھت تصویب در كمیتھ ھاي
ملي سازمان كھ با حضور ذي نفعان تشكیل مي گردد ارائھ نمایند.

تبصره ۴ـ خدمات بھداشتي، درماني و دارویي مشمول حكم این ماده نمي باشد.
ماده ۴- كلیھ دستگاھھاي اجرائي موضوع تبصره (١) ماده (٣) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوري، دانشگاھھا و مراكز آموزشي و پژوھشي مكلفند در امر تدوین استانداردھا و سایر امور مربوط با سازمان ھمكاري داشتھ

باشند. نحوه ھمكاري با ھماھنگي دستگاھھاي مذكور تعیین مي گردد.
ماده ۵- سازمان مي تواند انجام تحقیقات جھت تدوین و بھ روزرساني استانداردھا و باالبردن كیفیت و افزایش كارایي و بھبود روشھاي تولید و خدمت را بھ پژوھشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره - پژوھشگاه استاندارد در چھارچوب قوانین و مقررات حاكم بر دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي و پژوھشي و قانون ھیأت امنا بھ صورت وابستھ بھ سازمان بھ فعالیت خود ادامھ مي دھد و شرح وظایف آن بھ تصویب شوراي
عالي استاندارد موضوع ماده (٣۴) این قانون مي رسد.

فصل دوم ـ وظایف و مأموریت ھا
ماده ۶- فعالیت سازمان در چھار محور زیر انجام مي شود: 

١ـ استانداردسازي 
٢ـ اندازه شناسي 

٣ـ تأیید صالحیت 
۴ـ ارزیابي انطباق

ماده ٧- مأموریت ھا و وظایف سازمان در چھارچوب ماده (٣) و تبصره ھاي (١) و (٣) آن در این قانون بھ شرح زیر مي باشد:
١ـ تعیین، تدوین، بھ روزرساني و نشر استانداردھاي ملي 

تبصره ١ـ فھرست كاالھا و تجھیزات پزشكي و استاندارد آنھا بھ موجب آیین نامھ اي خواھد بود كھ با پیشنھاد سازمان و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.
تبصره ٢ـ سازمان ملي استاندارد ایران بھ عنوان تنھا مرجع رسمي اعطاي نشان حالل موظف است بھ منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردھاي حالل با موازین فقھ اسالمي و نظارت بر اجراي آن یك فقیھ مجتھد متجزي صاحب

نظر در مسائل حالل بھ  شوراي نگھبان پیشنھاد و پس از تأیید فقھاي شوراي نگھبان با حكم رئیس سازمان براي چھار سال منصوب نماید. این حكم براي دوره ھاي بعدي قابل تمدید مي باشد. 
حكم این ماده نافي اختیارات و نظرات فقھاي شوراي نگھبان در اصل چھارم (۴) قانون اساسي نیست. 

در مورد ذبح و صید حالل رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صید مصوب ١۴ / ١٢/ ١٣٨٧ الزامي است.
٢ـ مشاركت در تدوین استانداردھاي منطقھ اي و بین المللي از طریق عضویت فعال در كمیتھ ھاي فني 

٣ـ انجام مطالعات تطبیقي براي دستیابي بھ تجارب سایر كشورھا در حوزه ھاي مرتبط با استانداردسازي 
۴ـ توسعھ استانداردھاي پژوھش محور در جھت ارتقاي كیفیت كاال و خدمات ھماھنگ با استانداردھاي بین المللي 

۵  ـ انجام تحقیقات بھ منظور تدوین و بھ روزرساني استانداردھا، بھبود روشھا و سامانھ ھا با بھره گیري از توانمندي ھاي بخشھاي درون و برون سازماني و اقدام بھ بومي سازي استانداردھاي بین المللي بر پایھ الگوي اسالمي ـ ایراني
پیشرفت 

تبصره ـ پژوھشگاه استاندارد بھ عنوان بازوي تحقیقاتي سازمان باید از طریق آزمایشگاھھاي مرجع و تأیید صالحیت شده نسبت بھ انجام پژوھش در زمینھ بھبود استانداردھاي ملي و بومي سازي استانداردھاي منطقھ اي و بین المللي اقدام
كند. 

۶ـ آموزش و ترویج استانداردھا و فراھم نمودن امكان دسترسي مردم بھ مشخصات و اطالعات مربوط بھ استانداردھاي كاال و خدمات در سطح كشور 
٧ـ برنامھ ریزي و نظارت بر امور اندازه شناسي قانوني كشور 



٨ ـ ترویج سامانھ بین المللي یكاھا ( SI ) بھ عنوان سامانھ رسمي اندازه شناسي قانوني در كشور و برسنجي (كالیبراسیون) وسایل سنجش
٩ـ تجھیز و راه اندازي آزمایشگاھھاي مرجع اندازه شناسي براي برسنجي وسایل و تجھیزات اندازه شناسي بھ عنوان تنھا مرجع رسمي این وظیفھ در كشور 

١٠ـ اعتباربخشي و تأیید صالحیت كلیھ نھادھاي ارزیابي انطباق نظیر آزمایشگاھھاي آزمون و برسنجي، مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورویانس) مؤسسات گواھي كننده محصول، مؤسسات گواھي كننده اشخاص حقیقي و
حقوقي و مؤسسات گواھي كننده سامانھ ھاي مدیریتي بھ عنوان تنھا مرجع رسمي این وظیفھ در كشور 

١١ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردھاي اجباري و كلیھ كاالھا و خدمات داراي پروانھ كاربرد عالمت استاندارد 
١٢ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردھاي اختیاري 

١٣ـ بررسي كارشناسي پیشنھادھاي دستگاھھاي اجرائي پیشنھاددھنده استانداردھاي اجباري جھت ارائھ بھ شوراي عالي استاندارد 
١۴ـ تدوین،بھ روزرساني و نظارت بر اجراي استانداردھاي مصرف بھینھ انرژي با مشاركت دستگاھھاي تخصصي ذي ربط ھماھنگ با استانداردھاي روز دنیا و مقتضیات كشوري 

١۵ـ كنترل كیفیت كاالھاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري بھ منظور فراھم نمودن امكان رقابت با كاالھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھاي بین المللي 
١۶ـ كنترل كیفیت كاالھاي وارداتي بھ منظور جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب و حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلي 

تبصره ـ سازمان مي تواند جھت تسریع در روند واردات كاالھایي كھ بر روي آنھا توسط دستگاھھاي تخصصي تأیید صالحیت شده، آزمایش كیفي انجام مي شود، با دستگاھھاي  مزبور ھماھنگي الزم و اقدام مشترك بھ عمل آورد.
١٧ـ آزمایش و تطبیق نمونھ كاال و خدمات با استانداردھاي مربوط یا ضوابط و مقررات فني مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظھارنظرھاي مقایسھ اي از طریق آزمون كفایت تخصصي بین آزمایشگاھي و صدور گواھینامھ ھاي

الزم 
تبصره ـ سازمان مي تواند براي انجام آزمون ھاي كفایت تخصصي بین آزمایشگاھي و ھمچنین آزمون نمونھ ھاي وارداتي و صادراتي و تجھیزات اندازه شناسي، از خدمات آزمایشگاھھاي آزمون و برسنجي تأیید صالحیت شده استفاده

نماید. 
١٨ـ اندازه گیري ساالنھ نرخ رشد كیفیت محصوالت اعم از كاال و خدمات با بھره گیري از معیارھا و شاخصھاي معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابي ھا بھ مراجع ذي ربط و جامعھ 

١٩ـ ساماندھي ساختار نظام مدیریت كیفیت واردات و صادرات كشور با ھدف رفع موانع فني در چھارچوب قوانین و مقررات مربوطھ 
٢٠ـ تعیین جایزه ملي كیفیت و برگزاري مراسم مربوط و اعطاي جایزه مزبور بھ عنوان مرجع رسمي این وظیفھ در كشور 

تبصره ـ برگزاري ھرگونھ ھمایش، ھم اندیشي (سمینار) و عناوین مشابھ با موضوع استاندارد و كیفیت در كشور منوط بھ كسب مجوز از سازمان مي باشد. 
٢١ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز كاربرد نشان استاندارد در راستاي بھ روزرساني رقابت پذیري و بھره گیري از فناوري ھاي پیشرفتھ و درجھ بندي كیفیت كاالھاي  با نشان استاندارد 

٢٢ـ بررسي و تشخیص اولویت ھاي استانداردسازي در حوزه نیازھاي داخلي، صادراتي و وارداتي كشور 
٢٣ـ ساماندھي نظام ارتقاي دانش، مھارت و تجربھ در عرصھ استانداردسازي بھ منظور ارتقاي كیفیت و استفاده از روشھا و فناوري ھاي نوین در فرآیند تولید 

٢۴ـ فراھم نمودن امكان نظارت ھاي مردمي بر كیفیت كاالھا با نشان استاندارد ملي بھ منظور ارتقاي كیفیت تولید كاال و خدمات ارائھ شده 
٢۵ـ برنامھ ریزي و ھماھنگي الزم جھت بھره مندي از توانمندي ھاي علمي و  پژوھشي دانشگاھھا و مراكز آموزشي و پژوھشي كشور بھ منظور توسعھ دانش استاندارد و بھره گیري از رویكردھاي فناوري ھاي نوین در عرصھ

استانداردسازي كشور 
ماده ٨- نھادھاي اعتباردھي كھ بھ صورت مستقل از فعالیت ھاي استانداردسازي فعالیت مي كنند در چھارچوب الزامات بین المللي موظف بھ تأیید صالحیت مؤسسات ارزیابي انطباق در جھت پذیرش گواھینامھ ھاي صادره در سطوح بین

المللي مي باشند.
ماده ٩- فعالیت ھاي اعتباربخشي در «مركز ملي تأیید صالحیت ایران» انجام مي پذیرد كھ رئیس آن بھ پیشنھاد رئیس سازمان و تصویب شوراي عالي استاندارد و با حكم رئیس سازمان براي مدت چھار سال انتخاب مي شود.

ماده ١٠- سازمان مي تواند با توسعھ دانش استاندارد در بنگاھھاي اقتصادي در جھت افزایش توانمندي ھا و مھارت ھاي الزم در كاركنان، موجبات ارتقاي دانش، مھارت و تجربھ در عرصھ استانداردسازي را در این بنگاھھا فراھم نماید.
ماده ١١- سازمان مي تواند با ھماھنگي دانشگاھھا و مراكز آموزشي و پژوھشي كشور  بھ منظور توسعھ دانش استاندارد و بھره گیري از فناوري ھاي نوین در عرصھ استانداردسازي، ھمكاري الزم را براي ایجاد رشتھ ھاي نوین

استانداردسازي در دانشگاھھا و مراكز آموزشي و پژوھشي كشور بھ عمل آورد.
ماده ١٢- تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ھا و وسایل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگھي ھاي قانوني، عالمت گذاري، كنترل، نظارت و آزمایش ادواري اوزان و مقیاس ھا و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام مي گیرد.

ماده ١٣- سازمان تنھا مرجع رسمي كشور در تعیین عیار رسمي و انگ گذاري  مصنوعات فلزي گرانبھا مي باشد.
ماده ١۴- سازمان مي تواند با تصویب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد و یا بخشي از آن را كھ از نظر آیین ھاي كار، ایمني، حفظ سالمت عمومي، داشتن عالمت حالل، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از كیفیت، حمایت از

مصرف كننده و یا سایر جھات رفاھي و اقتصادي ضروري باشد با تعیین مھلت مناسب اجباري اعالم نماید.
تبصره ١- سازمان مكلف است موضوع اجباري كردن استانداردھا و مھلت اجراي آنھا را در دو نوبت بھ فاصلھ ده روز در روزنامھ رسمي جمھوري اسالمي ایران و دو روزنامھ كثیراالنتشار و روشھاي اطالع رساني الكترونیكي و

رسانھ ملي بھ اطالع عموم برساند.
تبصره ٢- كیفیت مواد و كاالھاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولویت و توجھ بھ  مسائل  سالمت، ایمني، بھداشتي، زیست محیطي و اقتصادي باید با استانداردھاي ملي و یا استانداردھاي  معتبر و ضوابط فني مورد قبول سازمان منطبق

باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباري براي كاالھاي وارداتي و اولویت مواد و كاالھا را شوراي عالي استاندارد تعیین مي كند.
تبصره ٣- در مواردي كھ اجراي استاندارد اجباري اعالم مي شود، تبلیغات رسمي این كاالھا و خدمات از طریق رسانھ ھاي ارتباط جمعي منوط بھ داشتن پروانھ كاربرد عالمت استاندارد و یا تأییدیھ سازمان مي باشد.

ماده ١۵ـ ھرگاه اجراي استاندارد در مورد كاالھا و خدماتي، اجباري اعالم شود پس از انقضاي مھلتھاي مقرر، تولید، تمركز، توزیع و فروش این گونھ كاالھا و خدمات بدون عالمت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و
كاالھاي مربوطھ توقیف و با متخلف طبق ماده (۴٠) این قانون برخورد مي شود.

تبصره - رعایت كلیھ مقررات استانداردھاي اجباري در مورد كاالھاي وارداتي الزامي است.
ماده ١۶- كلیھ دستگاھھاي اجرائي كھ بھ نوعي در صدور مجوز تولید كاال یا ارائھ خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مكلفند بھ ھنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم بھ رعایت استانداردھا و مقررات فني مربوطھ نمایند.

ماده ١٧ـ سازمان موظف است نسبت بھ ارزیابي انطباق كاالھاي ساخت داخل، وارداتي و نیز خدماتي كھ از لحاظ ایمني، بھداشت و سالمت عمومي حائز اھمیت مي باشند با ھمكاري نھادھاي ارزیابي انطباق تأیید صالحیت شده اقدام و



نتایج حاصل را جھت اطالع عموم و مراجع ذي ربط اعالم كند.
ماده ١٨ـ سازمان مي تواند بھ منظور ارائھ خدمات بازرسي بھ بخشھاي دولتي و غیردولتي و كنترل كیفي و كمي مواد اولیھ و كاالھاي وارداتي از مرحلھ ساخت تا ورود كاال بھ كشور و محل مصرف آن از طریق شركتھاي بازرسي داخلي

و خارجي (سورویانس) و یا طرق دیگري كھ با پیشنھاد سازمان بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد، اقدام كند. 
تبصره - سازمان تنھا مرجع رسمي براي تأیید صالحیت شركتھا و مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي است.

ماده ١٩ـ كارشناسان سازمان مجازند بھ دستور سازمان بھ محلھاي تولید، بستھ بندي، تمركز، عرضھ و فروش كاالھا و یا خدمات مشمول استاندارد اجباري وارد شوند و بھ بازرسي و  نمونھ برداري بپردازند.
تبصره ١ـ كارشناسان سازمان در انجام وظایف قانوني خود بھ عنوان ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

تبصره ٢ـ كارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ٣ـ مفاد این ماده نافي وظایف و اختیارات قانوني سایر دستگاھھا نیست.

ماده ٢٠ـ مسؤولیت كنترل كیفیت در واحدھاي مشمول استاندارد اجباري و دارندگان پروانھ كاربرد عالمت استاندارد تشویقي یا ارائھ كننده خدمات مشمول استانداردھاي اجباري برعھده اشخاص حقیقي است كھ داراي تحصیالت الزم و
تجربھ كافي در رشتھ ھاي تخصصي مربوطھ باشند. چگونگي تأیید صالحیت علمي و فني و نحوه بھ كارگیري این افراد و ھمچنین شیوه سلب صالحیت و روش رسیدگي بھ تخلفات آنان بھ موجب قانون تعیین مي شود.

تبصره ـ كارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.
ماده ٢١ـ سازمان مي تواند براي انجام وظایف خود، اشخاص حقیقي، حقوقي و تشكلھاي تخصصي ذي صالح را بھ عنوان كارشناس رسمي استاندارد انتخاب و از آنھا استفاده كند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمھ طبق

دستورالعملي است كھ بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد.
ماده ٢٢ـ سازمان موظف است در كلیھ گمركات ورودي و خروجي كشور از خدمات آزمایشگاھھاي بخش خصوصي، تعاوني و مراكز دانشگاھي كھ صالحیت آنھا مورد تأیید  سازمان مي باشد استفاده كند و در غیراین صورت با بھره

گیري از امكانات موجود آزمایشگاھھاي  مناسب دایر نماید.
ماده ٢٣ـ سازمان مي تواند با بھره گیري از توانمندي ھاي علمي و تحقیقاتي بخش خصوصي و دولتي در جھت ارتقاي كیفیت و رقابت پذیري محصوالت از طریق تشكیل مؤسسات تأیید صالحیت شده علمي و تحقیقاتي استانداردسازي

موجبات بھره گیري از فناوري ھاي نوین و پیشرفتھ و فعال در امر سنجش، كنترل و ارتقاي كیفیت را فراھم كند.
ماده ٢۴ـ سازمان مكلف است بھ منظور توسعھ و تقویت نظام استاندارد سازي، مشابھ با نظامھاي بین المللي، انواع روشھاي تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواھي یا اظھاریھ انطباق را اعمال كند. چگونگي اجراي این ماده بھ

موجب دستورالعملي است كھ حداكثر یكسال پس از تصویب این قانون بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد.
ماده ٢۵ـ آزمایشگاھھاي سازمان جز در مورد كاالھاي سالمت محور خاص كھ بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد و نیز موارد نظامي، دارویي، ھستھ اي و پرتویي در زمینھ ھاي تعیین ویژگي كاالھا و انطباق آن با استانداردھاي

مربوط، ضوابط فني و تنظیم كردن وسایل سنجش، بھ عنوان آزمایشگاھھاي مرجع در كشور شناختھ مي شوند.
تبصره ـ سازمان مي تواند با توجھ بھ شرایط اقتصادي نسبت بھ ایجاد آزمایشگاھھاي مرجع منطقھ اي اقدام كند.

ماده ٢۶ـ سازمان موظف است نسبت بھ یكپارچھ سازي سیاست ھا و برنامھ ھاي استانداردسازي از طریق تدوین برنامھ راھبردي استانداردسازي كشور اقدام كند و آن را در شوراي عالي استاندارد بھ تصویب برساند.
ماده ٢٧ـ كلیھ گواھینامھ ھاي صادره از سوي مؤسسات گواھي كننده و بازرسي كننده، كارشناسان رسمي استاندارد، آزمایشگاھھاي آزمون و برسنجي تأیید صالحیت شده از سوي سازمان در رابطھ با تطبیق ویژگي كاالھا و خدمات با

استانداردھاي مربوطھ، بھ عنوان كارشناسي رسمي مورد قبول كلیھ وزارتخانھ ھا، سازمان ھا و مراجع قضائي تعیین مي شود.
تبصره ـ كارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ٢٨ـ سازمان مي تواند بھ منظور بھره گیري از جدیدترین استانداردھاي جھاني در راستاي رشد و توسعھ بنگاھھاي اقتصادي كشور، راھكارھاي الزم را جھت تصویب بھ شوراي عالي استاندارد پیشنھاد كند.
ماده ٢٩ـ سازمان موظف است از طریق توسعھ استانداردھاي پژوھش محور در جھت ارتقاي كیفیت تولیدات صنعتي در سطح استانداردھاي پیشرفتھ و ورود رقابت پذیر جمھوري اسالمي ایران در عرصھ مبادالت بین المللي با بھره گیري

از اساتید برجستھ و نخبگان علمي و فني كشور در عرصھ استانداردسازي، موجبات ارتقاي كیفي محصوالت با فناوري باال در راستاي نیل بھ اھداف توسعھ و پیشرفت كشور را فراھم كند.
ماده ٣٠ـ سازمان مكلف است بھ منظور ارتقاي وظایف نظارتي خود بر واحدھاي تولیدي و اجراي بند (٣٠) سیاست ھاي كلي برنامھ ششم توسعھ در چھارچوب قوانین و مقررات مربوطھ نسبت بھ تدوین و اجراي سند جامع و نقشھ راه

تحول نظام استانداردسازي كشور و مدیریت كیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون اقدام نماید.
ماده ٣١ـ سازمان مجاز است در ازاي خدمتي كھ انجام مي دھد بر حسب طبقھ بندي خدمات و بھ موجب تعرفھ اي كھ رأساً تعیین و براي تصویب بھ شوراي عالي استاندارد ارسال مي كند، كارمزد مناسب دریافت كند.

تبصره ـ گمركات كشور موظفند خدمات آزمایشگاھي خود را از آزمایشگاھھاي سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت كنند.
ماده ٣٢ـ سازمان، نمایندگي دولت جمھوري اسالمي ایران در مجامع و مراجع تخصصي بین المللي و منطقھ اي مرتبط با حوزه استاندارد و كیفیت را برعھده دارد.
تبصره ـ در حوزه تأیید صالحیت، نمایندگي جمھوري اسالمي ایران در مجامع و مراجع تخصصي بین المللي و منطقھ اي برعھده مركز ملي تأیید صالحیت است.

فصل سوم ـ اركان سازمان
ماده ٣٣ـ اركان سازمان عبارت است از: 

١ـ شوراي عالي استاندارد 
٢ـ رئیس سازمان

شوراي عالي استاندارد
ماده ٣۴ـ تركیب شوراي عالي استاندارد عبارت است از: 

١ـ رئیس جمھور بھ عنوان رئیس شوراي عالي و در غیاب وي معاون اول رئیس جمھور 
٢ـ رئیس سازمان بھ عنوان دبیر شوراي عالي  

٣ـ رئیس سازمان برنامھ و بودجھ كشور 
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  

۵ ـ وزراي «امور اقتصادي و دارایي»، «علوم، تحقیقات و فناوري»، «راه و شھرسازي»، «جھاد كشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بھداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»،



«ارتباطات و فناوري اطالعات» و «دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلح»  
۶ ـ دادستان كل كشور  

٧ـ رئیس سازمان بازرسي كل كشور 
٨ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي مرتبط با حوزه استاندارد 

٩ـ رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران 
١٠ـ رئیس اتاق تعاون ایران 

١١ـ رئیس اتاق اصناف ایران 
١٢ـ چھار نفر متخصص باتجربھ در امور استاندارد بھ پیشنھاد رئیس سازمان و حكم رئیس جمھور براي مدت چھار سال 

١٣ـ رئیس سازمان صدا و سیماي جمھوري اسالمي ایران 
١۴ـ رئیس مركز ملي تأیید صالحیت ایران 

١۵ـ رئیس شوراي رقابت
تبصره ١ـ نحوه تشكیل جلسات شوراي عالي و چگونگي حضور اعضاء تابع  دستورالعملي است كھ بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد.

تبصره ٢ـ شوراي استاندارد استان بھ ریاست استاندار و دبیري مدیركل استاندارد استان و عضویت مدیران كل و رؤساي سازمان ھا و نھادھایي كھ وزرا و رؤساي آنھا عضو شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر كارشناس بھ پیشنھاد
مدیركل استاندارد و با حكم استاندار و یك نفر از نمایندگان استان بھ انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشكیل مي شود.

تبصره ٣ـ سازمان مجاز است براي انجام وظایف تخصصي، مراكز وابستھ را كھ بھ تأیید شوراي عالي استاندارد و مراجع ذي ربط مي رسد، ایجاد كند .
تبصره ۴ـ مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأیید مسؤوالن ردیفھاي (١) تا (۵) این ماده و مصوبات شوراي استاندارد استاني فقط در چھارچوب این قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرائي مي گردد.

ماده ٣۵ـ وظایف و اختیارات شوراي عالي استاندارد بھ شرح زیر است:
١ـ تصویب سیاست ھاي راھبردي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنھا

٢ـ تجدیدنظر در سیاست ھاي كلي سازمان در چھارچوب شرح وظایف مصوب
٣ـ تفكیك امور حاكمیتي نظام استاندارد از تصدي گري و تحكیم مباني آن در عرصھ استاندارد كشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاري وظایف تصدي گري بھ بخشھاي خصوصي، تعاوني و غیردولتي

۴ـ رسیدگي بھ گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامھ ھاي انجام شده 
۵ ـ تصویب ساختار تشكیالتي سازمان و تعیین پستھاي سازماني مورد نیاز بھ  پیشنھاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطھ 

۶ ـ تصویب مقررات مالي، اداري و استخدامي سازمان و مراكز و واحدھاي تابعھ با رعایت قوانین مربوط 
٧ـ بازنگري ساالنھ تعرفھ ھاي خدمات متناسب با نرخ اعالمي تورم توسط بانك مركزي

٨ ـ تصویب تعرفھ ھاي مورد نیاز بھ منظور خرید خدمت و ارائھ خدمات سازمان 
٩ـ تصویب بودجھ ساالنھ پیشنھادي سازمان و ھمچنین حسابرسي و تصویب حساب درآمد و ھزینھ ساالنھ سازمان با رعایت مقررات مربوطھ كھ بھ منزلھ مفاصاحساب سازمان مي باشد.

١٠ـ تصویب دستورالعمل ھاي تخصصي مورد نیاز فعالیت ھاي سازمان در چھار محور استانداردسازي، ارزیابي انطباق، تأیید صالحیت، اندازه شناسي و سایر موارد مورد نیاز بھ پیشنھاد رئیس سازمان
١١ـ تصویب طرح و عالئم استاندارد ملي بھ عنوان عالئم رسمي دولتي

١٢ـ تصویب اجراي اجباري استانداردھا در سراسر كشور، لغو یا تعلیق آنھا
١٣ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتي از اختیارات اجرائي سازمان بھ سایر سازمان ھاي دولتي، خصوصي و تعاوني با رعایت مقررات مربوطھ

١۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط ھمكاري در زمینھ استاندارد با سازمان ھاي علمي و مؤسسات مشابھ خارجي و پرداخت حق عضویت ھا در چھارچوب قوانین و مقررات كشور
١۵ـ ایجاد كمیسیون ھاي تخصصي متشكل از صاحب نظران و نخبگان عرصھ استاندارد بھ منظور بررسي ھاي تخصصي و ارتقاي كارآمدي شورا

تبصره ـ دستورالعمل تشكیل كمیسیون ھاي تخصصي بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد. 
رئیس سازمان

ماده ٣۶ـ رئیس سازمان با پیشنھاد رئیس جمھور یا معاون اول وي و تأیید شوراي عالي استاندارد و با حكم رئیس جمھور براي مدت چھارسال انتخاب مي شود. انتصاب مجدد وي براي دوره ھاي بعد بالمانع است.
ماده ٣٧ـ رئیس سازمان ھمطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (٧١) قانون  مدیریت خدمات كشوري است.
ماده ٣٨ـ رئیس سازمان باالترین مقام اداري، مالي و فني سازمان است و وظایف زیر را عھده دار مي باشد:

١ـ عزل و نصب كلیھ مدیران و كاركنان براساس آیین نامھ ھاي مربوط
٢ـ پیشنھاد سیاست ھاي راھبردي سازمان بھ شوراي عالي استاندارد جھت تصویب 

٣ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقالل كامل مأموریت ھا، وظایف و اختیارات
۴ـ پیشنھاد تعرفھ ھاي مورد نیاز سازمان جھت تصویب بھ شوراي عالي استاندارد

۵ ـ پیشنھاد دستورالعمل ھاي اداري، مالي و استخدامي جھت تصویب بھ شوراي عالي استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطھ
۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجراي قوانین و مقررات در سازمان

٧ـ بررسي و اجراي دستورالعمل و روشھاي اجرائي سازمان و واحدھاي تابعھ منطبق بر قوانین و ھمچنین مقررات مالي، اداري و استخدامي مصوب شوراي عالي 
٨ ـ تالش در جھت خودكفایي مالي از طریق ارائھ خدمات و تعرفھ ھاي مصوب آن و كاھش وابستگي منابع مورد نیاز سازمان و واحدھا و مراكز تابعھ بھ بودجھ عمومي كشور



٩ـ شركت در شوراھا و مجامعي كھ بر اساس قانون، عضویت آنھا را عھده دار مي باشد.
تبصره ـ رئیس سازمان مجاز است بخشي از اختیارات خود را بھ معاونان، رؤساي مراكز و مدیران استاني تفویض كند.

ماده ٣٩ـ رئیس سازمان عضویت شوراي عالي حفاظت محیط زیست، شوراي پژوھشھاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز توسعھ صادرات ایران، شوراي ساماندھي مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور، شوراي عالي
نظارت اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران، شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالي سالمت را برعھده دارد.

تبصره ـ رئیس سازمان مي تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جھت شركت در جلسات شوراھاي مذكور در این ماده استفاده كند.
فصل چھارم ـ جرائم و مجازات ھا

ماده ۴٠ـ موارد زیر جرم محسوب مي شود و مرتكبان بھ مجازات ھاي تعیین شده با حكم دادگاه محكوم مي شوند:
١ـ تولید كاالھا و ارائھ خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دریافت پروانھ كاربرد عالمت استاندارد ایران و یا تأییدیھ آن، بھ حبس تعزیري درجھ شش یا جزاي نقدي درجھ سھ و یا ھر دو مجازات 

٢ـ تمركز، توزیع و فروش كاالھاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون عالمت استاندارد ایران بھ حبس تعزیري درجھ ھفت یا جزاي نقدي درجھ پنج و یا ھر دو مجازات 
٣ـ تغییر مشخصات و ویژگي ھاي فرآورده ھاي مشمول استاندارد اجباري پس از تولید یا ساخت براي فروش یا عرضھ بھ حبس تعزیري درجھ پنج یا جزاي نقدي درجھ سھ و یا ھر دو مجازات 

۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بستھ بندي داراي عالمت استاندارد براي بستھ بندي، عرضھ و فروش فرآورده ھاي غیراستاندارد بھ حبس تعزیري درجھ پنج یا جزاي نقدي درجھ دو و یا ھر دو مجازات 
۵ـ تبلیغات غیرواقع درخصوص كاال یا خدمت بھ گونھ اي كھ در مصرف كنندگان ایجاد شبھھ در وجود پروانھ كاربرد عالمت استاندارد و یا تأیید سازمان كند بھ حبس تعزیري درجھ شش یا جزاي نقدي درجھ سھ و یا ھر دو مجازات 

۶ـ چاپ عالمت استاندارد بدون دریافت مستندات قانوني دارا بودن پروانھ كاربرد عالمت استاندارد معتبر و یا تأییدیھ از سازمان، بھ حبس تعزیري درجھ ھفت یا جزاي نقدي درجھ چھار و یا ھر دو مجازات 
٧ـ جعل و تقلب برگھ ھاي آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ھا و پروانھ كاربرد عالمت استاندارد بھ حبس تعزیري درجھ شش یا جزاي نقدي درجھ سھ و یا ھر دو مجازات 

٨ ـ ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونھ برداري از واحدھاي تولیدي وخدماتي و محلھاي عرضھ، فروش، تمركز، توزیع و بستھ بندي محصوالت مشمول مقررات استاندارد اجباري بھ حبس تعزیري درجھ شش یا جزاي
نقدي درجھ سھ و یا ھر دو مجازات 

٩ـ ھر نوع اظھاریھ انطباق محصول یا استاندارد از طرف ھر شخص حقیقي یا حقوقي كھ خالف واقع باشد بھ حبس تعزیري درجھ پنج و جزاي نقدي درجھ دو
ماده ۴١ـ در صورتي كھ واحدھاي تولیدي و خدماتي داراي پروانھ كاربرد عالمت استاندارد یا تأییدیھ از سازمان، اقدام بھ تولید كاال یا خدمات پایین تر از كیفیت استاندارد نمایند، موضوع در كمیسیون ماده (۴٢) این قانون تصمیم گیري مي

شود.
ماده ۴٢ـ كمیسیوني مركب از یكي از قضات دادگستري بھ انتخاب رئیس قوه قضائیھ، مدیركل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان و نماینده اتاقھاي بازرگاني، صنایع و معادن و كشاورزي، تعاون
مركزي و اصناف ایران حسب مورد تشكیل و بدواً بھ موارد مذكور در این قانون رسیدگي مي كند و با مالحظھ شرایط و امكانات خاطي و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را بھ مرجع قضائي ذي صالح ارجاع مي كند. در

غیراین صورت با تذكر و اخطار، اقدام بھ اخذ تعھد، جریمھ، تعطیل واحد تولیدي یا خدماتي، جمع آوري محصول از سطح بازار، الزام بھ بھسازي و اصالح، فروش و امحاي كاال مي نماید. تصمیمات كمیسیون ظرف مدت سي روز پس از
ابالغ در مراجع قضائي ذي صالح قابل اعتراض خواھد بود در غیراین صورت تصمیمات كمیسیون قطعي محسوب مي گردد.

ماده ۴٣ـ در موارد ضروري كھ تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جاني و مالي بھ مردم مي شود رئیس سازمان مي تواند موقتاً این فرآورده ھا را در مراكز تمركز، توزیع و فروش كاال توقیف كند و بھ منظور جلوگیري از ادامھ تولید
این فرآورده ھا، ابزار، ماشین آالت و وسایل تولیدي مربوط را الك و مھر نماید.

تبصره ـ فرآورده ھاي موضوع این ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان، مورد بررسي قرار گرفتھ و قابلیت مصرف و بھسازي، اصالح، فروش و امحاي آن معین مي شود و با رأي كمیسیون ماده (۴٢) این قانون تعیین
تكلیف مي گردد. در صورت فروش، وجوه حاصلھ بھ حساب خزانھ داري كل كشور واریز مي شود و معادل آن بھ عنوان درآمد اختصاصي در چھارچوب قانون بودجھ كل كشور بھ مصرف توسعھ و تجھیز آزمایشگاھھا مي رسد.

ماده ۴۴ـ ھرگاه ارتكاب یكي از جرائم و تخلفات مذكور در این قانون موجب بیماري یا آسیب جسمي، یا روحي و یا منجر بھ مرگ شود، مرتكب حسب نتایج حاصلھ با حكم دادگاه بھ مجازات ھاي زیر محكوم مي شود:
١ـ در صورتي كھ مدت معالجھ كمتر از دو ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزیري درجھ شش یا جزاي نقدي درجھ پنج 

٢ـ در صورتي كھ مدت معالجھ بیش از دو ماه و كمتر از شش ماه باشد مجازات مرتكب با حداكثر مجازات بند (١) این ماده 
٣ـ در صورتي كھ مدت معالجھ بیش از شش ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزیري درجھ پنج و یا جزاي نقدي درجھ سھ

تبصره ـ چنانچھ عدم اجراي مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت كسي شود، بھ جرم مرتكب مطابق احكام قانون مجازات اسالمي رسیدگي مي شود.
ماده ۴۵ـ چنانچھ مصرف كننده از غیراستاندارد بودن كاال یا خدمت متحمل خسارت  و ضرري شده باشد، عرضھ كننده یا تولیدكننده و یا ارائھ دھنده خدمت براساس ماده (١٨) قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان مصوب ١۵/ ٧/

١٣٨٨ عالوه بر جبران خسارت شاكي بھ مجازات مذكور در ماده یادشده محكوم مي شود.
ماده ۴۶ـ ھر شخص حقیقي و حقوقي كھ بھ نحوي بھ امور تولید، تجارت و ارائھ خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچھ داراي اوزان و مقیاس ھا و وسایل سنجش تقلبي یا غیرقانوني باشد و یا با اوزان و مقیاس ھاي تقلبي و غیرقانوني

داد و ستد كند عالوه بر رد معادل اموالي كھ با تقلب كسب كرده است با حكم دادگاه بھ حبس تعزیري درجھ شش و یا جزاي نقدي درجھ سھ یا ھر دو مجازات محكوم و وسایل سنجش مذكور بھ نفع سازمان ضبط مي شود.
ماده ۴٧ـ دارا بودن نشان استاندارد و یا ھرگونھ تأییدیھ استاندارد كاال یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدكننده یا ارائھ دھنده خدمت جھت حفظ و ارتقاي سطح استاندارد كاال و خدمات آنھا نمي شود.

ماده ۴٨ـ مأموران نیروي انتظامي در كلیھ مراحل اجراي این قانون مكلف بھ ھمكاري با بازرسان و كارشناسان سازمان خواھند بود.
ماده ۴٩ـ سازمان مكلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت كلیھ اشخاص حقیقي و حقوقي تأیید صالحیت شده را نظارت و بازرسي كند و در صورت مشاھده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد بھ محاكم یا كمیسیون ماده (۴٢) این

قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجراي این ماده بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب شوراي عالي استاندارد مي رسد.
ماده ۵٠ ـ قوه قضائیھ مي تواند شعب تخصصي دادسرا و دادگاه را بھ منظور رسیدگي بھ جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دھد.

ماده ۵١ ـ جرائم این قانون از جرائم عمومي و غیرقابل گذشت محسوب مي شود.
ماده ۵٢ ـ ھرگاه در سایر قوانین، براي تخلفات مذكور در این قانون مجازات شدیدتري مقرر شده باشد، مرتكب بھ مجازات اشد محكوم مي شود.

ماده ۵٣ ـ چنانچھ ھریك از كاركنان سازمان در اجراي وظایف محولھ مندرج در این قانون مرتكب ھرگونھ تخلف، جرم و یا تباني شود حسب مورد جھت رسیدگي و اقدام الزم بھ كمیسیون ماده (۴٢) این قانون ارجاع مي شود. این موضوع
موجب سلب بررسي دیگر تخلفھا در محاكم صالحھ و قوانین موضوعھ نمي باشد.



فصل پنجم ـ منابع مالي و بودجھ
ماده ۵۴ ـ سازمان داراي استقالل حقوقي، مالي و اداري مي باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطھ انجام مي شود.

ماده ۵۵ ـ منابع مالي سازمان بھ شرح زیر تعیین و تأمین مي گردد:
١ـ منابع ناشي از انواع كارمزد دریافتي بابت امور استانداردسازي شامل صدور یا تمدید كلیھ پروانھ ھا، گواھینامھ ھا و تأییدیھ ھاي مربوط بھ ارزیابي، انطباق، تأیید صالحیت، اوزان و مقیاس ھا منطبق با تعرفھ مصوب شوراي عالي

استاندارد كھ ارقام آن ھمھ سالھ در بودجھ ساالنھ كشور درج و طي موافقتنامھ متبادلھ در اختیار سازمان قرار مي گیرد.
٢ـ اعتباراتي كھ ھمھ سالھ بھ صورت كمك و ھمچنین طي ردیفھاي مربوطھ در بودجھ ساالنھ كشور منظور مي شود.

٣ـ ھدایا و كمكھاي اشخاص حقیقي و حقوقي از سوي اشخاص غیر ذي نفع 
۴ـ درآمدھاي حاصل از فروش باقیمانده نمونھ ھاي كاال 

ماده ۵۶- بودجھ سازمان با پیشنھاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامھ و بودجھ كشور در بودجھ سنواتي درج مي گردد و بھ تصویب ھیأت وزیران و مجلس شوراي اسالمي مي رسد. 
فصل ششم - سایر مقررات

ماده ۵٧- در صورتي كھ مأموران استاندارد حین كنترل ھاي قانوني بھ كاالھاي وارداتي غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسھ، مراتب را حسب مورد بھ دستگاھھاي ذي ربط گزارش و مأموران دستگاه
مربوطھ مكلفند بالفاصلھ در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.

ماده ۵٨- با تصویب این قانون كلیھ اموال منقول و غیرمنقول، تجھیزات، دارایي ھا، تعھدات، نیروي انساني، مطالبات و امكانات و واحدھاي وابستھ بھ مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران از جملھ پژوھشگاه استاندارد بھ سازمان
منتقل مي شود.

ماده ۵٩- از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون و آیین نامھ اجرائي آن، قانون راجع بھ  اجازه تأسیس مؤسسھ استاندارد ایران مصوب ١٧ /٣ / ١٣٣٩ و اصالحات و الحاقات بعدي آن، اساسنامھ مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
مصوب ٩/ ۴/ ١٣۴۴و الیحھ قانوني راجع بھ اصالح بند (الف) ماده (١٠) اساسنامھ مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي  ایران مصوب ٢۵/ ۴/ ١٣۵٩ شوراي انقالب و قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسھ استاندارد و تحقیقات

صنعتي ایران مصوب ٢۵/ ١١/ ١٣٧١ و اصالحات بعدي آن نسخ  مي شود.
ماده ۶٠- آیین نامھ اجرائي این قانون ظرف مدت سھ ماه از تاریخ تصویب آن بھ پیشنھاد سازمان بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد. 

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و سھ تبصره در جلسھ علني روز سھ شنبھ مورخ ١١/ ٧/ ١٣٩۶ مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ ۴/ ٩/ ١٣٩۶ از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (١) بند (١) ماده
(٧) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 
رئیس مجلس شوراي اسالمي - علي الریجاني


