
 26/05/94:  آخرين ويرايش تاريخ ایران های برقتابلوتولید کنندگان انجمن صنفی 

 لیسانس ها روش راستی آزمایی
 تهیه کنندگان: مجید فرخی و علی فتح اله زاده

 

 مقدمه
انجمن  به منظور سالم نمودن فضای رقابت و جلب اعتماد مشتريان و مصرف کننده های تابلوهای برق ، طبق مصوبه هیئت مديره،

يا ساير دستگاه  و شرکتهای متقاضی حضور در وندور لیست توانیر اصالت و اعتبار لیسانس ها و تايپ تستهای اعضاء گرفتتصمیم 

 را مورد ارزيابی قراردهد. های اجرايی 

ارائه گری تايپ تست ها در سند دي رسیدگی به روشدر اين سند انحصاراً روش تحقیق و بررسی لیسانس ها تبین شده است . 

 خواهد شد. 

می تواند در اختیار  ، بدون نیاز به کسب اجازه از شرکت دارنده يا مدعی داشتن لیسانس ، نتیجه تحقیقات هر چه باشد است بديهی

 متقاضیان قرارداده شود.

  

 لیسانس و اعتبار اصالت –الف 
 به شرح زير انجام می گردد:لیسانس ، بررسی مقدماتی 

  ؛و دريافت کپی برابر با اصل شده توسط انجمن لیسانس یبرگک تگواهی اصل  رؤيت -1

 رؤيت اصل قرارداد لیسانس و دريافت کپی برابر با اصل شده توسط انجمن؛  -2

 ؛مرجع صدور لیسانسو مرکزی دفتر اصلی از  گواهی(   validityاعتبار زمانی ) و ( originality) اصالتاستعالم  -3

 

 .و در غیر اين صورت بررسی متوقف می گردد مراحل بعدی به مورد اجرا گذاشته می شود ،و اعتباراصالت  در صورت احراز

گواهی های مبنی بر  و نظارت بر صحت بکاربست آن بوده  و با و دانش فنی لیسانس به معنای انتقال تکنولوژی : 1تبصره 

 نخواهد شد.لیسانس محسوب  همکاری ها متفاوت است. بنابراين اين گونه نمايندگی فروش ، همکاری فنی و موارد مشابه

اما موضوع فقدان اعتبار در  شده،: در دوره تحريم ، با يک درجه ارفاق ، اعتبار لیسانس های تمديد نشده ناديده گرفته  2تبصره 

گواهی خود . بديهی است اين شرکتها ، پس از رفع تحريم ها می بايست نسبت به تمديد اعتبارمی شودبازتاب داده  بررسیگزارش 

 اقدام نمايند ، وگرنه نام آنها از زمره دارندگان لیسانس حذف خواهد شد. 

: درصورتی که دارنده لیسانس  مايل به افشای جزئیات مالی قرارداد نباشد ، می تواند نسخه فاقد اين جزئیات را در  3تبصره 

 اختیار انجمن قرار دهد. 
 

 محتوای لیسانس –ب 
و نبود يا مخدوش بودن هر يک از موارد ، تا رفع و اصالح آن  می بايست دست کم دارای مشخصات زير باشد ديا قراردا گواهیمتن  

 :برابر فقدان لیسانس تلقی شده و بررسی متوقف می گردد 

 باشد؛)کامل با تجهیزات (  يکی از انواع تابلوهای برق تولید الاقلکه الزم است ،موضوع لیسانس  -1

 س دهنده آدرس و مشخصات لیسان -2

 آدرس و مشخصات لیسانس گیرنده  -3

 مهر و امضاء و نام مقام امضاء کننده  -4

 لیسانس يا قرارداد گواهیاعتبار تاريخ شروع و خاتمه  -5

 خود پايانی را برای لیسانس خود در نظر نگرفته باشند. در يا قرارداد : ممکن است برخی از لیسانس دهنده ها ، در گواهی 1تبصره 

  .معتبر تلقی خواهد شدلیسانس  ،اعتبار لیسانس را تأيید کرده باشد  ،مرجع صدور گواهی اين موارد درصورتی که

تمديد نشده در اثر غیر معتبر و : رعايت مفاد قرارداد لیسانس به لحاظ فنی و تکنولوژيکی از سوی دارندگانِ لیسانسِ  2تبصره 

 ارش موثق مبنی بر نقض تعهدات و الزامات فنی ، لیسانس نامعتبر تلقی خواهد شد.  تحريم ، الزامی است  و در صورت وصول گز



: در صورتی که به هر دلیل ، قرارداد لیسانس شرکتی فسخ گردد ، شرکت متعهد است بالفاصله موضوع را به انجمن اعالم 3تبصره 

 . نمايد

 

 اعتبار لیسانس دهنده –پ 
 ايط زير باشد و فقدان هر يک از موارد موجب ابطال و بی اعتباری گواهی صادره خواهد بود:لیسانس دهنده بايد دست کم دارای شر

 سیستمگواهی ( ،  Reference Listسوابق کار ) مانند کاتالوگ محصوالت ، سايت ، مستنداتیبر مبنای شواهد و  -1

ید کننده محصولی باشد که تول می بايست ودخلیسانس دهنده ، و ساير مجوزها و گواهی های رسمی  ، ISOکیفیت 

 نسبت به صدور گواهی لیسانس اقدام نموده است؛

از  برای طیف محصوالت مورد نظر، IEC، مطابق الزامات استاندارد  گواهی های تايپ تست محصول لیسانس داده شده را -2

داشته ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation )آزمايشگاه های مرجع و تحت نظر 

 باشد.

 توان به شرکت ديگری لیسانس داد.  نمی ،لیسانس از شرکتی با اتکاء به داشتن: 1تبصره 

 

 اعتبار لیسانس گیرنده –ت 

موجب ابطال و بی اعتباری گواهی صادره خواهد ، لیسانس گیرنده نیز بايد از شرايط زير برخوردار باشد و فقدان هر يک از موارد 

 بود :

در چهارچوب مقررات و حداقل را مورد نیاز  امکاناتو  ماشین آالتو  موضوع لیسانس اشتغال داشتهل محصوبه تولید  -1

 ؛ دارا باشدمعیارهای تشخیص صالحیت توانیر 

بوده و شواهدی دال بر ممیزی و بازديد دوره  گذراندن دوره آموزشی زير نظر لیسانس دهندهموثق مبنی بر مدارک دارای  -2

  ارائه نمايد.  تحت لیسانس ت تولید شدهمحصوال ای لیسانس دهنده از

 

 دوره های ارزیابی  –ث 

   مگر اين که هیئت مديره ترتیب ديگری را توصیه نمايد.  ر دوره های دو ساله تکرار می شوددارزيابی و راستی آزمايی لیسانس ها 

 

 

 

 علی فتح اله زاده                                          محسن نجاتیان                           سید علی کهفی قانع

 

 

 مجید فرخی                                  علی اوسطی آشتیانی                    احمد مقیمی اسفند آباد

 

 

 عبدالصاحب القاصی

 

 

 

 

 

 

 

 


