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به نام خدا

سازمان ملی استاندارد ایران

ید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت یین نامه تایآ



١

1ماده 
زیر به کار می روند:در این آیین نامه، اصطالحات 

سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران-الف
اداره کل: اداره کل استاندارد استان–ب
مدیرکنترل کیفیت: مدیر کنترل کیفیت فردي است که صالحیت او طبق این آیین نامه به تاییـد سـازمان   –پ

می رسد و پروانه تأیید صالحیت دریافت می نماید.
کننده کاال و یا خدمت که مشمول استاندارد اجباري می باشد.واحد: واحد تولید-ت

2ماده 
شرایط تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین می شود:

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته مرتبط؛–الف 
انجام مصاحبه منوط به تشخیص قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه به منظور تعیین سطح دانش و مهارت؛ (–ب 

مدیر کل استان می باشد) 
گذراندن دوره هاي کارآموزي مرتبط؛ –پ

عناوین رشته هاي تحصیلی مرتبط با فعالیت واحدها در مواقع ضرورت، توسط سازمان تهیه می شود.-1تبصره 
در صـورت وجـود تجربـه    ؛چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالیت واحد مرتبط نباشـد -2تبصره 

) می تواند بـه عنـوان مـدیر    7کاري مفید در زمینه فعالیت واحد مورد نظر، و با تشخیص کارگروه موضوع ماده (
کنترل کیفیت تایید صالحیت شود.

واحدهاي مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران)، می توانند با –3تبصره 
)، مدیر کنترل کیفیت با مدرك تحصیلی کاردانی 7ع محصول و بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (توجه به نو

در رشته مرتبط و با حداقل سه سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفی نمایند.
واحدهاي تولید کننده آجر، شن ، ماسه ، تیرچـه، بلـوك سـقفی و دیـواري، موزاییـک، تأسیسـات       -4تبصره 

) می 7سیلندر گاز پرکنی، صنایع دستی  و طالسازي با حجم تولید اندك بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (
د  و یا مـدرك تحصـیلی   توانند مدیر کنترل کیفیت با مدرك تحصیلی کاردانی با حداقل سه سال سابقه کار مفی

دیپلم ریاضی، تجربی و یا فنی  با پنج سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفـی نماینـد. سـایر واحـدها، در مـوارد      
مشمول این تبصره می باشد.، با تایید ریاست سازمانخاص

(با فواصـل  و کلینیک هاي گیاه پزشکی، که در یک منطقه واقع شده اند 4واحدهاي مشمول تبصره-5تبصره 
حداکثر هر سه واحد با تولیدات یکسان می توانند از یک مدیر کنترل کیفیـت  ،حد اکثر پنج کیلومتر از یکدیگر)

جهت انجام خدمات کنترل کیفیت استفاده نمایند.،با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی
ارك تعیـین شـده در ایـن    انطباق مستندات و مدارك فرد معرفی شده توسط واحدها با شرایط و مد-6تبصره 

آیین نامه به عهده اداره کل مربوطه خواهد بود.
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3ماده 
هاي مربوط، نصاب نمره قبولی، احراز سوابق تجربی و دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي کارآموزي و آزمون

مصوبه توسط نحوه نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابالغ این 
سازمان تدوین و ابالغ می شود.

4ماده 
نحوه اعطاي پروانه تایید صالحیت به ترتیب زیر تعیین می شود:

)رابـه عنـوان   2کلیه واحدهاي مشمول این آیین نامه مکلفند فرد یا افراد واجـد شـرایط منـدرج درمـاده(    –الف 
مربوطه معرفی نمایند.مدیرکنترل کیفیت به اداره کل

پس از معرفی فردي براي تایید صالحیت به عنوان مدیر کنتـرل کیفیـت، نسـبت بـه     ،ره کل مکلف استادا-ب
) اقدام  و در صـورت احـراز صـالحیت، پروانـه تأییـد صـالحیت وي را       2بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده (

حداکثر ظرف مدت یک هفته، صادر و به واحد متقاضی ابالغ نماید.
موظف است امکان انجام کارآموزي متقاضیان این آیین نامه را فراهم نماید.اداره کل -تبصره

5ماده 
مدت اعتبار پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت دوسال از زمان صدور خواهد بود.

تمدید پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربـوط ( بـه   -1تبصره 
سط ساالنه حداقل شانزده ساعت) و اجراي دقیق وظـایف و دسـتورالعمل هـاي مـرتبط، ارائـه گـزارش       طور متو

فعالیت و تایید مدیرکل استاندارد استان می باشد.
حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تایید صـالحیت مـدیر کنتـرل کیفیـت     ،واحد موظف است-2تبصره

د. خود، جهت تمدید پروانه اقدام نمای
پس از درخواست واحد جهت تمدید پروانه حداکثر  تا مدت یک هفته نسبت ،اداره کل موظف است-3تبصره 

به تمدید اقدام نماید.  
تمدید یا تجدید پروانه تایید صالحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند - 4تبصره 

) خواهد بود.7) شده باشند، در صالحیت کارگروه موضوع ماده (15مورد از تخلفات موضوع بند (الف) ماده (
که توسط سازمان اداره کل موظف است براي هر یک از مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابطی - 5تبصره 

ابالغ می گردد، کارت شناسایی صادر نماید.
6ماده 

لغو می گردد:7موضوع ماده پروانه تایید صالحیت در شرایط زیر، به تشخیص کارگروه
این آیین نامه. 9تخطی از وظایف مدیران کنترل کیفیت برابر ماده -الف
مراجع ذي صالح.صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط–ب 
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7ماده 
اعضاي کارگروه تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت در ادارات کل به شرح زیر تعیین می شوند:

مدیرکل استاندارد استان مربوطه (رئیس کارگروه)-الف
معاون استاندارد سازي و آموزش اداره کل و یا عناوین مشابه، و براي اداره کل هـایی کـه فاقـد ایـن پسـت      -ب

سازمانی هستند، رئیس امور آموزش و ترویج استاندارد اداره کل  (دبیر کارگروه ) 
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل-پ
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان-ت
نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی -ث
نماینده از تشکل مدیران کنترل کیفیت استان و یا یکی از مدیران کنترل کیفیت در استان با انتخاب مـدیر  -ج

کل استاندارد استان.
نماینده تشکل صنفی مربوط یا نماینده خانه صنعت،  معدن و تجارت با تایید مدیرکل استان.–چ

نماینده واحد (بدون حق رأي)–ح 
در صورت تساوي آرا در راي گیـري،  تصمیمات کارگروه با راي اکثریت اعضاي حاضر معتبر می باشد.-1تبصره

نظر مدیر کل نافذ است.
در جلساتی که به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران کنترل کیفیت می باشد، رئیس امـور حقـوقی،   -2تبصره

یکی از اعضاي کـارگروه مـی  ،ارزیابی عملکرد اداره کل و یا عناوین مشابه (با حق راي)پاسخگویی به شکایات و
باشد. 

در جلسات کارگروه که به منظور رسیدگی به شکایات بین مدیرکنترل کیفیت و مدیرعامل واحد -3تبصره
حق رأي الزامی بدون ،مربوطه تشکیل می گردد، حضور مدیر کنترل کیفیت به عنوان یکی از اعضاي کارگروه

است.
8ماده 

وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می شود:
این آیین بررسی و تصویب صدور پروانه تأیید صالحیت مدیران کنترل کیفیت در مواردي که براساس مفاد- الف

نامه تشخیص آن به عهده کارگروه نهاده شده است.
وقی درخصوص عملکرد مدیران کنترل کیفیت.رسیدگی به شکایات واصله از سوي اشخاص حقیقی و حق-ب

بررسی تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال تنبیهات تعیین شده در این آیین نامه.–پ 
).9رسیدگی به اختالفات مدیر عامل و مدیر کنترل کیفیت واحد در حدود وظایف مندرج در ماده (–ت 

در صورتی که عدم انطباق محصوالت یک واحد با استاندارد مربوط احراز گردد، اداره کل موظف اسـت  -تبصره
) ارجـاع، تـا در   7) قانون سازمان، موضوع را بـه کـارگروه موضـوع مـاده (    9عالوه بر اقدامات حقوقی وفق  ماده (

خاذ تصمیم گردد.) بررسی و ات15خصوص عملکرد مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه براساس ماده (
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9ماده 
باشد:وظایف مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر می

ایجاد بانک اطالعاتی استانداردهاي موردنیاز واحد.- الف
حضور تمام وقت در یک نوبت کاري واحد.-ب
بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداري در کلیه مراحل تولید و -پ

یا خدمت.
تایید کیفیت براي ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی.-ت
نظارت و تایید فعالیت هاي آزمایشگاهی و انجام آزمون در واحد.-ث
ثبت نتایج آزمون و کنترل هاي روزانه.-ج

چ ـ نظارت بر کالیبراسیون ادواري وسایل سنجش.
نطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس موضوع به اداره کل.جلوگیري از تولید محصول در صورت بروز نقص در ا-ح
همکاري و نظارت بر استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت-خ
مشارکت در تدوین استانداردها در چارچوب سیا ست هاي سازمان.- د
اجراي دستورالعمل هاي صادر شده توسط سازمان در زمینه وظایف شغلی.-ذ
دیرعامل یا باالترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطبـاق کیفیـت مـواد    ارسال گزارش کتبی به م-ر

اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهاي مربوط.
ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیرعامل یا باالترین مقام مسئول به نواقص اعالم شده -ز

توسط مدیر کنترل کیفیت.
هاي مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل.ت ماهانه از فعالیتارائه گزارشا-ژ

هاي مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت.ارایه آموزش-س
هاي شغلی وي اجراي مقررات عمومی واحد ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسئولیت-ش

نباشد.
وظایف مندرج در این ماده رافع مسئولیت مدیرعامل یا باالترین مقـام مسـئول در انطبـاق محصـول     -1تبصره 

واحد با استاندارد مربوط نخواهد بود.
مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایاي قانونی مدیر کنترل کیفیـت  ،واحد مربوطه به عنوان کارفرما-2تبصره 

وفق قوانین و مقررات مربوطه است.
واحدهایی که در بیش از یک شیفت کاري فعالیت دارند موظفند براي هر شیفت کاري مدیر کنترل -3تبصره

کیفیت داشته باشند.
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10ماده 
مدیران کنترل کیفیت در واحدهاي مشمول این آیین نامه به طور مستقیم تحت نظـارت بـاالترین مقـام واحـد     

انجام وظیفه می نمایند.
مالکین، مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره، مدیر تولید و سایر مدیران شاغل در واحـد نمـی   سهامداران، –تبصره 

توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.
11ماده 

مسئولیت کنترل کیفیت به عهده مدیر عامل و یا باالترین مقام مسئول واحد مـی  ، در غیاب مدیر کنترل کیفیت
جهت انجام وظایف ،فرد واجد شرایطکارگیريب، است با همکاري اداره کل نسبت بهموظفباشد همچنین وي 

کنترل کیفیت اقدام نماید.
12ماده 

باید به صورت مکتوب و همراه با دالیل و مستندات به اداره درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحدها
به اداره کل معرفی شود. در صورت عدم موافقـت اداره  کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل، فرد جایگزین 

کل، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد. اداره کل موظف است پس از بررسی موضوع، 
نتیجه را به صورت مکتوب به واحد و همچنین مدیر کنترل کیفیت مربوطه ابالغ نماید.

13ماده 
یفیت در صالحیت اداره کل خواهد بود و در صورت موافقت اداره کل با استعفاي پذیرش استفعاي مدیر کنترل ک

متقاضی، مدیر کنترل کیفیت مکلف است تا تایید صالحیت فرد جایگزین حداکثر به مدت یک ماه  به انجام 
وظایف خود ادامه دهد.

14ماده 
برد عالمت استاندارد ایران ملزم به واحدهاي مشمول استانداردهاي تشویقی در مدت زمان اعتبار پروانه کار

داشتن مدیر کنترل کیفیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
15ماده 

تخلفات و تنبیهات مدیران کنترل کیفیت به شرح ذیل می باشد:
تخلفات–الف 

غیبت غیرموجه در ساعات فعالیت واحد.- 1
فعالیت واحد.کنترل کیفیت هنگام بخشفعال نبودن- 2
).9عدم انجام هر یک از وظایف موضوع ماده (- 3

تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:–ب 
تذکر به مدیر کنترل کیفیت واحد.- 1
توبیخ مدیر کنترل کیفیت واحد با درج در پرونده.-2
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ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار تعلیق پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت حداقل به مدت یک- 3
پروانه.
عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یک سال تا سه سال.- 4
لغو دائم پروانه.- 5

در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت، واحد مربوطه موظف است ظرف -تبصره
اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین 

معرفی شده و تایید صالحیت وي اقدام نماید. بدیهی است تا تایید صالحیت فرد جدید مسئولیت کنترل کیفیت 
واحد برعهده مدیرعامل یا باالترین مقام مسئول خواهد بود.

16ماده 
عالوه بر تخلف، واجد وصف مجرمانه باشد، کارگروه موضوع در صورتی که اعمال ارتکابی مدیر کنترل کیفیت 

ارسال نماید.ذي صالح) موظف است پرونده امر را از طریق اداره کل به مرجع قضایی 7ماده (
ماده » ب«) بند 5) و (4اعتراض مدیران کنترل کیفیت صرفاً نسبت به تنبیهات موضوع جزء هاي (-تبصره

) آیین نامه در کارگروه مرکزي تجدید نظر با مسئولیت معاون تدوین و ترویج استاندارد (رئیس کارگروه) و 15(
کل آموزش و ترویج استاندارد عضویت مدیرکل هماهنگی اموراستانها و دبیرخانه شوراي عالی استاندارد، مدیر

(دبیرکارگروه)، مدیرکل امور حقوقی مجلس، مدیرکل نظارت بر اجراي استاندارد در حوزه مربوطه و نماینده 
تشکل مدیران کنترل کیفیت، رسیدگی می شود.

17ماده 
06/10/1389مورخ مصوباین آئین نامه جایگزین آئین نامه تائید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت 

شوراي عالی استاندارد می شود.


