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 ()همکار توف آستریا در ایرانپایش و ارزیابی انطباق ایرانشرکت نشان تائيد استفاده از 

  

  به شکل زير است.  )همکار توف آستریا در ایران( رانیانطباق ا یابیو ارز شیپاشرکت  )لوگو(  نشان تائيد

 
 

 

 

 

 

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

 تحويل می گردد.

 )همکار رانیانطباق ا یابیو ارز شیپاشرکت مشارکتی  تائيد مجاز به استفاده از نشان صرفاً سازمان / شرکت 

تبليغات شرکت / سازمان )مانند تبليغات در مجامع در مطابق با دستورالعمل حاضر تحويل شده  (توف آستریا در ایران

 باشد.( همراه با اسم و نشان سازمان / شرکت می های عمومی و چاپ بر روی سربرگ شرکت و رسانه

   :مدت زمان حق استفاده

  نامهيآرم صدور گواهو از  نامهيرا نگه دارد و از گواه نامهيدهد تا گواه یاجازه م یبه مشتر نامهيصدور گواه -

  استفاده کند. تحويل داده شده،

 .رسد یم انيبه پاکارفرما قرارداد  انيبا پا نامهيو استفاده از آرم صدور گواه نامهيحق نگه داشتن گواه -

 :محدوده حق استفاده

از  یبه گونه ا ديبا شهيهم یمشتر .گمراه کننده استفاده کند یبه روش نامهيو آرم صدور گواه نامهياز گواه دينبا یمشتر -

 توسط اشخاص ثالث. ژهيبه و، صادر شده استنباط کرد جيکه فقط بتوان از نتاکند  استفاده لوگو

با  ميدر ارتباط مستقو  شده است یمنحصراً مربوط به گواه نامهيو استفاده از آرم صدور گواه یگواه ینگهدار هيدييتأ -

 .ری استشرکت مشت اآرمينام کارفرما  اينام شرکت  یمشتر منطقه

. منطقه توسط سازمان ستيمجاز ن یاز مشتر - رمجازيغ - یگريمنطقه د یبرا نامهيو آرم صدور گواه نامهياز گواه استفاده

 شود. یم نييتع نامهيصدور گواه
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به .مکاتبات استفاده کند اسنادو  در تجارت  یاهداف تجار یبرا نامهيآرم صدور گواه ايو /  نامهيتواند از گواه یم یمشتر -

وب  شرکت هينقل ليبه عنوان مثال وسای غاتيتبل اهداف ی( و برارهيو غ ليمي، ا ديبازد یعنوان مثال سربرگ ها ، کارت ها

 ( در فرم مشخص شده.رهي، بروشورها و غ تيسا

قابل خواندن و به  یبه راحت ديبا نامهيو آرم صدور گواه یاستفاده کرد. گواه یتوان از آنها در هر اندازه ا یحفظ نسبت م با

 یب نامهيصدور گواه ستميو نه س نامهيباشد که نه سازمان صدور گواه یبه گونه ا ديوضوح قابل مشاهده باشد. کاربرد با

 .فتديبه خطر ن نامهيبه گواه یاعتماد عموم اياعتبار 

ارتباط با  در یحت ايو  محصوالت استفاده شود یبسته بند ايمحصوالت  یرو دينبا نامهيو آرم صدور گواه یواهگ-

صدور  سازمانهستند. نامهيگواه یدارا کند که خود محصوالت جاديتصور را ا نيکه ا استفاده شود یمحصوالت به گونه ا

 است. ژهيمجوز محصول و یمنظور دارا نيا یبرا نامهيگواه

، مورد خاص یبرا ژهياستفاده وحتی و  نامهيو آرم صدور گواه نامهياز گواه استفادهاز هرگونه  موظف است قبل یمشتر - 

 .اطالع دهد نامهيبه مرجع صدور گواه خود را کتباً  شنهاديپ

 :حق استفاده قيتعل

صورت انجام  در نامهيصدور گواه سازمانتوسط  نامهيو استفاده از آرم صدور گواه نامهيداشتن گواه یبرا یمشترحق  -

 :شود یم قيتعلموارد زير فوراً 

 از مقررات مربوط به دامنه حق  کيشود ، به خصوص اگر هر  یاستفاده م سو یآرم توسط مشتر ايو  یگواه

 .استفاده نقض شود

 کند ینم دييرا تأ نامهياعتبار گواههای  یزيمم جهيتن. 

 شوند یانجام نم نامهيخارج از کنترل سازمان صدور گواه یليبه دال مراقبتی یها یزيمم. 

 ديآ یدر م قيبه حالت تعل نامهيطبق مقررات سازمان صدور گواه نامهيصدور گواه. 

 را ارائه  یدرخواست نامهياگر سازمان صدور گواه اي دريافت نکند  نامهيسازمان صدور گواهاز  یدييتأ چيه یمشتر

  .ديانصراف ده یگواه ايو /  نامهيبه طور موقت از داشتن آرم صدور گواه - هيتوج بدون یحت –دهد 

 اسناد موجود در  .انصراف دهد ی، بالفاصله از داشتن گواه نامهيگواه قيموظف است در صورت تعل یشترم، 

ماه  کيتواند حداکثر به مدت  یم یهستند ، مشتر نامهيآرم صدور گواه اي نامهيگواه یکه دارا  رهيرسانه ها و غ

 استفاده کند.  نامهيگواه قيتعل زمان از

 استفاده از مجدداً  می تواند نامهيشده ، توسط سازمان صدور گواه دييتأ یاقدامات اصالح یبسته به اجرا

 نمايد.لغو  را نامهيآرم صدور گواه اي نامهيگواه
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 :ختم حق استفاده

 :ابدي یم انيپافوراً در صورت انجام موارد زير  لوگو و استفاده از  نامه يدر دست داشتن گواه یبرا یحق مشتر-

 شده است یمنقض یاعتبار گواه. 

 شود یلغو م نامهيطبق مقررات سازمان صدور گواه نامهيگواه. 

 است افتهي اني( پالي)به هر دل یقرارداد رابطه. 

 طور موقت از داشتن  به( که هيبدون توج یحت)کند  یم افتيدر نامهيرا از سازمان صدور گواه یدرخواست یمشتر

 .ديانصراف ده یگواه ايو /  نامهيآرم صدور گواه

بالفاصله از داشتن  نامهيحق استفاده توسط سازمان صدور گواه افتنيصورت خاتمه  درموظف است  یمشتر -

 انصراف دهد. نامهيو استفاده از گواه نامهيگواه

 

 


