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 -1مقدمه
رفتار سیستمی سازمان از ابتدای تأسیس ،یکی از الزامات اولیه علی الخصوص برای فعاالن حوزه کسب و
کارهای پیشرفته مانند نانو میباشد .برای همگون سازی اصول رفتاری سازمان ،استانداردهای بین المللی مانند
ایزو  13485 ،14001 ،9001و  ...تدوین و منتشر و ساز و کارهایی نیز برای نظارت بر کیفیت اجرای این
استانداردها در سطح بین المللی ایجاد شده است .در همین راستا و با هدف ترغیب شرکتهای فناوری نانو به
رفتار سیستمی ،حمایت از پیاده سازی الزامات و اخذ گواهینامههای سیستمی در دستور کار ستاد نانو قرار
گرفته است.
 -2دامنه کاربرد
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تأییدیه نانومقیاس.
 -3مفاد آییننامه
ماده  :۱خدمات مشمول این آیین نامه
 -1-1گواهینامههای اکرودیت ()Accredited
کلیه گواهینامههای سیستمی مانند  13485 ،9001و  ...که توسط  CBهای (مراجع صدور گواهی) معتبر بین
المللی صادر شده باشد .همچنین گواهینامه ایزو  17025که توسط یک سرویس اعتباربخشی رسمی عضو IAF
صادر شده باشد .برای آشنایی با نحوه اعتبارسنجی گواهینامههای اکرودیت به پیوست  1مراجعه شود.
 -2-1سایر گواهینامههای سیستمی
تأییدیههای  GMPو  GLPیا سایر تأییدیههای سیستمی معتبر که توسط نهادهای رسمی داخل کشور صادر
میگردد.
ماده  :2میزان و مبلغ حمایت
 -1-2کلیه هزینههای مشاوره ،پیاده سازی ،آزمون ،ممیزی و صدور مجموع گواهینامههای ذکر شده در ماده 3
این آییننامه مشمول %50حمایت بوده که جمعاً تا سقف  500میلیون ریال به ازای هر شرکت به صورت
بالعوض قابل پرداخت خواهد بود.
ماده  :3هزینههای مشمول حمایت
 -1-3هزینه دریافت خدمات مشاوره و پیادهسازی توسط شرکتهای مشاوره
 -2-3هزینههای ممیزی و صدور گواهینامه توسط مراجع معتبر صدور گواهی
 -3-3هزینههای انجام آزمونهای مورد نیاز برای صدور یکی از گواهینامههای مشمول این آییننامه
تبصره  -1برای دریافت حمایت مربوط به آزمونهای مورد نیاز ،الزام استاندارد یا نهاد صادر کننده گواهینامه
برای انجام آزمون مورد نظر بایستی به نحو مقتضی اثبات گردد.
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تبصره  -2در صورت استفاده شرکتها از کارگزاران معرفی شده توسط کریدور و اخذ فاکتور رسمی به ازای هر
مرحله پرداخت ،امکان بازپرداخت مبلغ حمایت به شرکت پس از هر مرحله از قرارداد با ارائه مستندات الزم
امکانپذیر خواهد بود .در غیر اینصورت کل مبلغ حمایت بعد از اتمام قرارداد و صدور گواهینامه معتبر بین
المللی و اعتبارسنجی آن انجام خواهد شد.
تبصره  -3هر شرکت به ازای هر استاندارد یا گواهینامه تنها یکبار میتواند از حمایت مربوطه استفاده نماید .لذا
در صورت انقضاء یا ابطال گواهینامه ،هزینههای تمدید یا اخذ مجدد همان استاندارد مشمول حمایت نخواهد
بود.
ماده :4شرایط دریافت حمایت
 -1-4متقاضی باید درخواست خود را در سامانه  www.bizservices.irثبت نماید.
 -2-4جهت دریافت مبلغ حمایت بند  ،1-3ارائه تصویر مستندات زیر الزامیست:
 قرارداد منعقد شده قانونی بین ارائه کننده خدمت و شرکت متقاضی

 فاکتور رسمی به ازای هر مرحله پرداخت یا بابت کل پرداختها به نام شرکت متقاضی

 مستندات قانونی پرداخت و رسید وجه منطبق با شرایط فاکتور رسمی (واریزهاا بایساتی از طارف شارکت
متقاضی به شخص حقوقی صادر کننده فاکتور انجام شده باشد)

 نامه رسمی اعالم شماره حساب و شماره شبای شرکت با امضای مدیرعامل یا مدیرمالی شرکت
تبصره  -4هزینههای ایاب و ذهاب و اقامت مشاوران و ممیزان مشمول حمایت نخواهد بود.
تبصره  -5هزینههای ممیزیهای مراقبتی سالیانه و تمدید گواهینامه مشمول حمایت نمیباشد.
تبصره  -6در صورت استفاده شرکت از مشاور یا مشاوران حقیقی ،سقف مبلغ قابل پذیرش به ازای هر مشاور
 20میلیون ریال بوده که با ارائه قرارداد و مستندات پرداخت و رسید وجه معتبر قابل حمایت خواهد بود.
 -3-4دریافت هزینه های حمایتی ممیزی و صادور گواهیناماه (بناد )2-3در ازای ارائاه مساتندات منادرر در
بند 2-4این آیین نامه پس از صدور گواهی و اعتبار سنجی آن پرداخت خواهد شد.
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پیوست 1
برای کشف اعتبار یک گواهینامه اکرودیت باید مراحل زیر را طی نمود:
 .۱بایستی در سایت صادر کننده گواهینامه ،تصویر یا اطالعات گواهینامه صادر شده بر اساس شماره آن قابال
دستیابی یا استعالم باشد.
 .2در صورت وجود گواهینامه در سایت صادر کننده ( )CBبایستی اعتبار صادر کننده بررسی گردد .برای این
کار به سایت مرجع اعتباربخشی ( )ABآن صادر کننده (که بایستی در گواهینامه ذکر شده باشد) رفتاه و
نام یا مشخصات  CBرا جستجو کرده و گواهینامه اعتباربخشی آن را دریافت و بررسی میشود کاه آیاا در
آن گواهینامه ،اجازه صدور گواهینامهای که دریافتی به ایشان داده شده یا خیر.
 .3در صورت معتبر بودن مرجع صدور گواهینامه ،بایستی معتبر بودن نهاد اعتباربخشی (که بسیار مهم است)
بررسی شود .برای این کار باید به سایت  https://www.iaf.nuرفته و وارد قسمت IAF Members
 and Signatoriesشد .کشوری که ادعا شده مرجع اعتباربخشی در آن قرار دارد را انتخاب نماوده و آن
 ABپیدا میشود .در صاورتی کاه در توضایحات زیار آن مرجاع ذیال  IAF MLAو در قسامت sub
 scopesگواهینامه مورد نظر وجود داشت کار تمام است .گواهینامه اعتبار الزم را دارد.
در صورتی که هر یک از مراحل فوق درست نبود گواهینامه از اعتبار الزم برخوردار نیست .ضمناً انجاام مراحال
فوق از آخر به اول در صورت دقت نظر الزم میتواند راحتتر و سریعتر باشد.
همچنین برای اعتبار سنجی گواهینامه  17025تنهاا وجاود گواهیناماه در ساایت مرجاع اعتباربخشای ()AB
بایستی بررسی گردد( .تأییدیه  17025توسط  ABها صادر میشود و  CBها اجازه صادور ایان گواهیناماه را
ندارند.

