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ارزیابی انطباق محصول
Product Conformity Assessment
ارزيابي انطباق محصــول به منظور اثبات ادعای پديد آورنده محصول در مورد
انطباق کلیه فرآيندهای طراحی ،ســاخت و آزمــون های مرتبط برای تصدیق و
صحه گذاری بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول
انجام ميگردد.
در صورت موفقیت در ارزیابیهای مربوطه ،برای ســازمان متقاضی گواهینامه
با اعتبار یک ســال صــادر میگردد و در این مدت جهــت حصول اطمینان از
تداوم کیفیت محصول مطابق با معیارها و ویژگیهای تعریف شده ،بازرسیهای
مراقبتی  3یا  6ماهه ،در فرآيندهاي تولید و کنترل کیفیت بعمل میآید.
معیارهــای ارزیابی انطباق محصول با پدید آورنده محصول مورد توافق قرار
میگیرند .این معیارها میتوانند به حاالت متفاوت در استانداردهای محصول،
ضوابط و مقررات دولتی ،روش های اجرایی ســاخت و کنترل کیفیت ،الزامات
مشتری و  ،...تعریف شده باشند.
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مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه عبارتند از:

• ارزيابي مستندات

بررسي مســتندات کنترل کیفیت ،فرايندهاي توليد ،مستندات فني محصول،
استانداردها يا قواعد مبنا براي كنترل كيفيت.

• ارزيابي مقدماتي سيستم توليد /كنترل كيفيت سازمان

به منظور بررســي اجراي الزامات استاندارد و یا روشهای اجرایی مرتبط در
كارخانه ،فرايندهاي توليد/كنترل كيفيت در محل كارخانه مورد ارزیابی قرار
میگیرد.

• بازرسي و آزمايش محصول

پس از نمونه برداری در حضور کارشناس متخصص بر اساس آزمایش های
الزم طبق استاندارد یا روش اجرایی که معیارهای پذیرش را شامل میگردند،
انجام می شود.

• تعيين اقدامات اصالحي

چنانچه كاســتيهایي در فرآيندهاي توليدي/كنتــرل كيفيت محصول وجود
داشته باشد ،اقدامات اصالحي مرتبط تعيين و به سازمان اعالم ميشوند.

• ارزيابي انطباق و صدور گواهينامه محصول

به منظور حصول اطمينان از عملكرد فرآيندهاي توليد/كنترل كيفيت محصول
و پدید آمدن الزامات و معیارهای مشــخص شــده برای محصول ،ارزيابي
بر مبناي اســتاندارد و يا روشهای اجرایی مورد استفاده در سازمان صورت
گرفته و درصورت تایید ،گواهینامه انطباق محصول صادر خواهد شد.

پست الکترونیکیpca@tuvnordiran.com :

تاييد نوع
Type Approval
این فرآیند بر اســاس ديسيپلينهاي مشخص بر روی نمونه محصول تولید شده
انجام ميگردد .در این فرآیند ارزیابی انطباق محصول با اســتانداردهای مرتبط
به وســیله نمونه برداری و انجــام آزمون به منظور اثبات ادعــای پدیدآورنده
محصول انجام گردیده و پس از اثبات تطابق با الزامات ،برای محصول گواهینامه
تاییــد نوع یا  Type Approvalصــادر میگردد .ایــن گواهینامه جهت هر نوع
محصول تولیدی اعم از صنعتی ،ســاختمانی ،شیمیایی ،نفت و گاز و پتروشیمی
و ....قابل صدور می باشــد .دریافت ایــن گواهینامه مزیت رقابتی جهت فروش
محصول در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد مینماید.
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بازرسیهاي مرتبط با CNG
خدمات قابل ارائه در این زمینه شــامل بازرســی ،نظارت ،کنترل و تایید موارد
زیر میباشد:

• بازرسی انواع مخازن CNG

بازرســی مخازن نــوع اول یا تمام فلــزی ) ،(CNG 1مخازن نــوع دوم یا
نیمه فلزی ) ،(CNG 2مخازن نوع سوم یا نیمه کامپوزیت ) (CNG 3و مخازن
نوع چهارم یا تمام کامپوزیت ).(CNG 4

• تایید نوع ()Type Approval

شــامل تایید طراحی ) (Design Approvalو کلیه اطالعات و اسناد مربوط به
طراحی و ساخت و آزمون های مخازن  CNGمیباشد.
شرکت  TÜV NORD Iranدارای اعتبارنامه تایید صالحیت برای انجام فرآیند
تایید نوع مخازن  CNGنوع اول از نظام تایید صالحیت ایران به شماره 276
می باشد.

• نظارت بر تولید و صدور گواهی Batch Test

شامل بازرسی ،نظارت و تایید سیلندرهای تولیدی مطابق با استاندارد مرتبط
میباشد.

• انواع بازرســی و صدور گواهینامه بــرای کیت تبدیل
CNG

بازرســی و آزمون کیت تبدیل  CNGبر اساس اســتانداردهای بینالمللی و
صدور گواهینامه تایید نوع.

• بازرســی ،کنترل و تایید گازســوز کردن (دوگانه سوز
کردن) خودروها
• بازرسی و تایید کارگاههای تبدیل CNG

خدمات بازرســی پیــش نیاز دریافت گواهینامه سیســتم
ایمنی و بهداشت شغلی ()OHSAS 18001
شامل بازرسی و صدور گواهینامه سالمت برای کلیه تجهیزاتی که باید از صحت
کارکرد و ایمنی آن ها در محل کار اطمینان حاصل شود ،مانند:
• ظروف تحت فشار و مخازن ذخیره
• لیفتراک ها ،جرثقیلها ،آسانسورها و باالبرهای صنعتی
• مبدلهای حرارتی ،بویلرها و کورهها

بازرسي تجهيزات جابجایی
Material Handling / Lifting Equipment
در جهت حذف یا به حداقل رســاندن ریســکهای مرتبط با ایمنی کاربران و
ماشینآالت سازمان و همچنین شفافسازی ظرفیت کاربری دستگاهها ،بازرسی
ماشینآالت و تجهیزات جابجایی انجام میگردد.
شــرکت  TÜV NORD Iranبراي انواع تجهيزات و ماشــينآالت زير خدمات
بازرسی و صدور گواهینامه سالمت را ارائه مینمايد:
•

•
•
•
•
•

انواع جرثقیلهای سقفی ،متحرک و برجی
بازرســی کامل کلیه متعلقات دستگاه اعم از سیستمهای هیدرولیکی ،مکانیکی،
الکتریکی و تعیین حداکثر ظرفیت جابجایی بار مجاز با انجام  Load testو . . .
تجهیزات باالبرنده ،مانند آسانسورهای باربر و نفربر ،باالبرهای الکترومکانیکی
و هیدرومکانیکی
لیفت تراکها
نوار نقالهها
تله کابینها
ســازههای دینامیکی و دســتگاههای چرخشــی مانند تجهیــزات مربوط به
شهربازیها
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صدور گواهينامــه انطباق محصــول با قواعد
اتحادیه اروپا
CE Marking
بــه منظور صدور و فروش محصوالت در اتحادیه اروپا نیاز به دریافت نشــان
 CEمی باشد.
دریافت نشــان  CEبدین معنی اســت که تولید کننده ادعا دارد که محصول مورد
نظــر در انطباق با تمامی قواعد اروپایی ) (Directivesو اســتاندارهای مرتبط به آن
) (Harmonized Standardsتولید میشود .دارا بودن این نشان عالوه بر مجوز ورود
به بازارهای اروپایی ،به عنوان مزیت رقابتی در بازار دیگر کشــورهای جهان نیز به
حساب میآید.
دریافــت این نشــان در اغلب موارد نیازمند آن اســت که انجام بازرســیها و
آزمایشهای مرتبط ،زیر نظر یکی از مراجع ثالث رسمی تایید شده مانند شرکت
 TÜV NORDو در آزمایشگاه های مورد تایید صورت گیرد.
شرکت  TÜV NORDمرجع رسمی ثالث اروپای متحد با شماره  0045می باشد.

صــدور گواهینامه هــای ارزیابــی تناظر برای
قطعات /مؤلفه ها/مجموعههای خودرو
E-Marking
 TÜV NORD Iranبا همکاری شــرکت  TÜV NORD Automotiveو بهره گیری
از آزمایشگاه های مجاز برای تست انواع قطعات /مؤلفه ها /مجموعه های خودرو
اقدام به ارائه خدمات ارزیابی تناظر ) (Homologationو صدور تأییدیه E-Mark
مینماید.

Inspection & Industrial Services
بازرسي و خدمات صنعتی
Building Engineering
مهندسی  /بازرسی ساختمان

Certification Services
خدمات صدور گواهينامه

ارزیابی انطباق محصول

& Energy
Industrial Ecology
انرژی و اکولوژی صنعتی
Information
Technology
فناوری اطالعات

Performance
Improvment
Projects

پروژه های
بهبود عملکرد

Training

آموزش

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر(آپادانا)
خیابان میناب ،شماره  34كدپستي1557715311 :

آموزش

پروژه های بهبود عملکرد

نمابر:

پست الکترونیک:
وب سایت:

88538720-1
42748000
88538727
academy@tuvnordiran.com
www.tuvnordiran.com

تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،خيابان فيروزه ،شماره 38( 22قديم)،
ساختمان فيروزه ،طبقه پنجم ،واحد  ،4كدپستي1553813346 :

صدور گواهینامه سیستم

بازرسی فنی و خدمات صنعتی

 88737684و 88735481 -2

مهندسی  /بازرسی ساختمان
انرژی و اکولوژی صنعتی
اداری و روابط عمومی

پست الکترونیک:
وب سایت:

info@tuvnordiran.com

 88768799و 88749549
88758261
88758260
88746043
نمابر88746047 :
www.tuvnordiran.com

