
Title: Condition for Use of Certification Mark 
                                   TÜV NORD IRAN 
Document Code: F-33-17 

Rev.:  01 

 

 

F-33-17 (01) 
Page 1 of 2 

 

 
 IRAN TÜV NORDنشان تائید استفاده از 

 
 اجزاي مختلف این نشان را در شکل زیر مشاهده می فرمائید. به شکل زیر است. TÜV NORD IRANنشان تائید 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

به تناسب گواهینامه(هاي) سیستم مدیریت صادر شده در هر سازمان / شرکت نشان تائید مناسب به آن سازمان / شرکت 

 تحویل می گردد. 

در مطابق با دستورالعمل حاضر تحویل شده   TÜV NORD IRAN  تائید  مجاز به استفاده از نشانصرفاً  سازمان / شرکت

) همراه با اسم و  هاي عمومی و چاپ بر روي سربرگ شرکت تبلیغات در مجامع و رسانهتبلیغات شرکت / سازمان (مانند 

 باشد.نشان سازمان / شرکت می

 

 تحویل شده، TÜV NORD IRAN  مجاز به استفاده از نشان تأیید گواهینامه سیستم مدیریتسازمان / شرکت دریافت کننده 

 خوانا و بدون هر نوع تغییر وصرفا مطابق طرح ارائه شده، بصورت کامال واضح و  •

 و صرفا در زمان اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت مربوط •

 فقط در خصوص استانداردهاي سیستم مدیریت که گواهینامه روي آنها دریافت کرده اند و •

  منحصراً در محدوده دامنه کاربرد سیستم مدیریت مربوطه •

 .می باشد
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  TÜV NORD IRAN  نشان تأیید سازمان / شرکت مجاز به استفاده از

 هاي شرکت خارج از دامنه سیستم مدیریت گواهی شده وبراي سایر فعالیت •

روي محصوالت یا بسته بندي محصوالت، گزارشات و گواهی ها و تائیدیه هاي خدمات به نحوي که به هر  •

  ترتیب شبهه گواهی و تصدیق انطباق محصول یا خدمت را ایجاد نماید

  .نمی باشد

 نمی باشد. IATF و DAkkS  ، NACIنشان مراجع اعتباردهی مانند  سازمان / شرکت مجاز به استفاده از 

 نتایج استفاده نامنطبق

هر نوع سوء استفاده  و یا استفاده غیر مجاز و نامنطبق با این دستورالعمل موجب ابطال فوري گواهینامه صادره و قابل 

ایران و آلمان با هدف جلوگیري و اخذ ضرر و زیان ناشی از استفاده غیر مجاز و یا  پیگیري در مراجع قانونی و حقوقی در

 باشد.سوء استفاده می
 

 

 

 نحوه چاپ لوگو (آرم)
 

 باشد.رنگ یا چندرنگ قابل استفاده میبه دو صورت چاپ تک  TÜV NORD IRANشرکت  نشان تائید
 
 

 رنگدر حالت چاپ تک

 
اي سیاه، سفید یا نقرههاي با هر کدام از رنگ

 بر روي زمینه سیاه یا سفید قابل استفاده است.
 

 در حالت چاپ چندرنگ

 
 با ترکیب 

RGB: R51/ G61/ B153  
 یا ترکیب

CM: C100/ M80 
 

 
 


