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 TÜV NORD نشان تائيد استفاده از 

 

 .اجزاي مختلف اين نشان را در شكل زير مشاهده مي فرمائيد .به شكل زير است  TÜV NORDنشان تائيد 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

شركت / شركت نشان تائيد مناسب به آن سازمان / سيستم مديريت صادر شده در هر سازمان ) هاي(به تناسب گواهينامه

 . تحويل مي گردد

در تبليغات مطابق با دستورالعمل حاضر تحويل شده  TÜV NORD  تائيد  مجاز به استفاده از نشان صرفاً شركت/ سازمان 

همراه با اسم و نشان )  بر روي سربرگ شركت هاي عمومي و چاپ مانند تبليغات در مجامع و رسانه(سازمان / شركت 

 .باشد شركت مي/ سازمان 

 

 تحويل شده، TÜV NORD  مجاز به استفاده از نشان تأييد گواهينامه سيستم مديريتشركت دريافت كننده / سازمان 

 صرفا مطابق طرح ارائه شده، بصورت كامال واضح و خوانا و بدون هر نوع تغيير و •

 و اعتبار گواهينامه سيستم مديريت مربوطصرفا در زمان  •

 فقط در خصوص استانداردهاي سيستم مديريت كه گواهينامه روي آنها دريافت كرده اند و •

 .مي باشد منحصراً در محدوده دامنه كاربرد سيستم مديريت مربوطه •
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  TÜV NORD  نشان تأييد شركت مجاز به استفاده از/ سازمان 

 شركت خارج از دامنه سيستم مديريت گواهي شده وهاي  براي ساير فعاليت •

روي محصوالت يا بسته بندي محصوالت، گزارشات و گواهي ها و تائيديه هاي خدمات به نحوي كه به هر  •

 ترتيب شبهه گواهي و تصديق انطباق محصول يا خدمت را ايجاد نمايد

  .نمي باشد

 .نمي باشد IATF و DAkkS  ، NACIنشان مراجع اعتبار دهي مانند  شركت مجاز به استفاده از / سازمان 

 نتايج استفاده نامنطبق

هر نوع سوء استفاده  و يا استفاده غير مجاز و نامنطبق با اين دستورالعمل موجب ابطال فوري گواهينامه صادره و قابل 

اخذ ضرر و زيان ناشي از استفاده غير مجاز و يا پيگيري در مراجع قانوني و حقوقي در ايران و آلمان با هدف جلوگيري و 

 .باشد سوء استفاده مي
 

 

 )آرم(نحوه چاپ لوگو 
 

 .باشد رنگ يا چندرنگ قابل استفاده مي به دو صورت چاپ تك  TÜV NORDشركت  نشان تائيد
 
 

 رنگ در حالت چاپ تك

 
اي بر  هاي سياه، سفيد يا نقره با هر كدام از رنگ

 .يا سفيد قابل استفاده استروي زمينه سياه 
 

 در حالت چاپ چندرنگ

 
 با تركيب 

RGB: R51/ G61/ B153  
 يا تركيب

CM: C100/ M80 
 

 

 
 


