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1. Purpose 1)   هدف 

 

Instruction IN-31-17 describes the requirements for the correct use of the 

logo of PN IRAN and TÜV AUSTRIA. 

 

شرکت )لوگو(  آرمدر مورد استفاده صحیح از  ،به تشریح الزامات IN-31-17  دستورالعمل

 پردازد.میی صدور گواهینامه در حوزه TÜV AUSTRIAپایش و ارزیابی انطباق ایران و 

2. Scope 2   ) کاربرددامنه 

 

This procedure applies to customers of PN IRAN (official and exclusive au-

thorized partner of TÜV AUSTRIA Holding). 

 

به عنوان همکار  ایران پایش و ارزیابی انطباقشرکت مشتریان این روش اجرایی برای 

 کاربرد دارد. TÜV AUSTRIAاالختیار هولدینگ انحصاری و تام

3. Logo Use Regulation 3)  آرم الزامات استفاده از 

 

The use of the certification logo (where permitted) is based on the rules 
defined in the “Logo Use Regulation” according on the following principles: 

 The Client does not make and does not allow any other third party to 
make any misleading statement regarding its certification. 

 The Client does not use or permit the use of a Certification docu-
ment or any part thereof in a misleading manner. 

 The Client, upon suspension or withdrawal of its certification, is 
obliged to discontinue its use of all advertising matter that contains a 
reference to certification. 

 

 :است ریبر اساس اصول ز )در صورت داشتن مجوز( آرممقررات استفاده از 

  اجازه این  کند وخود ارائه ن نامهیدر مورد گواه یاگمراه کننده گونه اظهارنظر چیهمشتری

 نیز ندهد. یگریشخص ثالث دامر را به 

 ای گمراه کننده استفاده نکند.اش یا هر بخشی از آن به شیوهمشتری از گواهینامه 

 موارد  هیخود، موظف است استفاده خود از کل نامهیگواهابطال  ای قیدر صورت تعل یمشتر

 .متوقف کند ،باشد ینامهارجاع به گواه شاملکه  را یغاتیتبل
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 The Client amends all advertising matter immediately when realizing 
that the scope of its certification has been reduced. 

 

 The Client does not allow to be made reference to its management 
system Certification and this Certification used in such a way as to 
imply that the certification body certifies a product (including service) 
or process (unless mentioned otherwise in certification Scheme). 

 The Client does not imply that the certification applies to activities 
that are outside the scope of certification. 

 

 The Client is obliged to use its certification in accordance with the 
law, fair practice and trading ethics, accounting to restore any posi-
tive and consequential damage of TÜV AUSTRIA and / or Certifica-
tion Scheme in case that any of the above behaviours harms  TÜV 
AUSTRIA’s or/and Scheme’s reputation and the public trust in them 
that they enjoy today.  

 If the basic standard for certification determines specific criteria for 
using the logo of the certification body, the customer will be required 
to strictly observe those criteria, which prior the requirements men-
tioned above. 

 است، بالفاصله افتهیکاهش اش نامهیگواه کاربرد شود دامنهیکه متوجه م یهنگام یمشتر 

 کند. را اصالح ی مرتبطغاتیموارد تبل هیکل باید

 برای گواهینامهصدور ای به گواهینامه سیستم مدیریت خود ارجاع ندهد که مشتری به گونه 

گواهینامه  در چارچوب صدور )به جز مواردی کهرا تداعی نماید  محصول، خدمت یا فرایند

 .(باشدعنوان شده 

  صورت ضمنی به کار  بهدامنه کاربرد های خارج از برای فعالیت را صدور گواهینامهمشتری

 نگیرد.

 یمنصفانه و اخالق تجار شیوهخود مطابق با قانون،  نامهیاز گواه که موظف است یمشتر، 

شهرت و اعتبار  به ی رفتارهای فوقای استفاده نماید که هیچگونه آسیبی به واسطهبه گونه

 وارد نماید. نامهیصدور گواههای چارچوب ایو/ TÜV AUSTRIA عمومی

 

 ی استفاده از چنانچه در استاندارد مبنا برای صدور گواهینامه ضوابط مشخصی برای نحوه

آرم نهاد صدور گواهینامه اعالم شده باشد، مشتری مکلف به رعایت دقیق آن ضوابط که 

 ه در فوق، خواهد بود.مقدم بر الزامات ذکر شد

4. Termination of the right to use 4)  حق استفادهبه پایان رسیدن 

 

a. The right of the Client to use the PN IRAN and TÜV AUSTRIA 

logo and to possess the Certification document ceases with 

immediate action, if: 

در صورت انجام  نامهیو استفاده از آرم صدور گواه نامهیداشتن گواه یبرا یمشترحق  - (الف

 :شودیم قیتعلموارد زیر فوراً 



 
 
 

 Instructions for proper use of the logo 
 
 

Management Systems and Products Certification 

 

 آرماز  حیاستفاده صح یدستورالعمل برا
 

 های( مدیریت و محصوالتسیستم )های مهصدور گواهینا

 

IN-31-17(01)-11.06.2022                                                                                                                                                                                                  Page 5 of 10 
 
  

 

 The Client does not inform  PN IRAN and TÜV AUSTRIA for 

significant changes in the company’s structure that have a 

direct impact on the Certification (e.g. change in legal form, 

change of company’s headquarters address, etc.). 
 

 The result of the surveillance audit (where applicable), does 

not justify the maintenance of the Certificate anymore. 
 

 The surveillance audits (where applicable) cannot be carried 

out for reasons  PN IRAN and TÜV AUSTRIA cannot justify. 
 

 Bankruptcy proceedings are instituted against the property of 

the Client or if a bankruptcy petition against the latter is 

dismissed for lack of assets. 

 The Client does not pay TÜV AUSTRIA’s fee within the 

prescribed by the Certification Body time limit. 

 

b. The Certification or the maintenance of the Certificate document 

is prohibited by a state or governmental authority or by a court. 
 

c. The right of the Client to use the TÜV AUSTRIA logo and to 

maintain the Certification document or any other relevant 

documents shall be terminated immediately, if the Client uses the 

TÜV AUSTRIA logo in a way contrary to the provisions of the 

 ایرانی شرکت پایش و ارزیابی انطباق مشتر (TÜV AUSTRIA)  را در مورد

)مانند  ، مطلع نکنددارد نامهیبر گواه یمیمستق ریکه تأث خود مهم در ساختار راتییتغ

 .(رهیشرکت و غ یآدرس دفتر مرکز رییتغ ،یقانون الزاماتدر  رییتغ

 

 از ، حق تمدید گواهینامه سیستم مدیریت را (نتیجه ممیزی مراقبتی )در صورت کاربرد

 کارفرما سلب کند.

 شرکت پایش و ارزیابی  از طرف  ممیزی مراقبتی )در صورت کاربرد( به دالیلی که

 نیست، انجام نشود. پذیرتوجیه (TÜV AUSTRIAانطباق ایران )

 دادخواست ی که در صورت ایشروع شود و  یاموال مشتر هیعل یورشکستگ یدعوا

 ، رد شود.ییکمبود دارا لیبه دل یو هیعل یورشکستگ

 شده توسط  نییتع یرا در محدوده زمانهای مرتبط با صدور گواهینامه نهیهز یمشتر

 .پرداخت نکند ،نامهینهاد صدور گواه

توسط دادگاه  ای یمقام دولت کیتوسط  گواهینامه صادره اشتنگهد ای نامهیصدور گواهب( 

 شده باشد.ممنوع 

و  (TÜV AUSTRIAشرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران )آرم  استفاده از یبرا یحق مشتر ج(

در  .ابدییفوراً خاتمه م ،مقررات برخالف از آرم یمشتراستفاده  ، در صورتنامهیحفظ گواه
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Logo Use Regulations or in a way contrary to the provisions of 

the Regulations.   If the requirements of the Logo Use Regulations 

and of the Regulations are not satisfied, TÜV AUSTRIA has the 

right to withdraw and cancel the Certification document.  

d. In case of termination of the right to use, the Certification 

document, the Client is obliged to return the Certification 

document in original to TÜV AUSTRIA.  

حق را  نیا ، شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایرانآرم استفاده از الزامات تیصورت عدم رعا

 لغو کند. اعتبار گواهینامه را را پس گرفته و نامهیدارد که گواه

 

 را به نامهیگواهاصل موظف است  یمشتر ،گواهینامهحق استفاده از پایان یافتن  در صورت د(

 گرداند.باز شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران صورت فیزیکی به

5) Appropriate Layout 5)  مناسب ییجانما 

 

1. Using the appropriate layout according company’s certificates, like in the 
following examples: 

 

 Certification Body:  TÜV AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به طور مثال: مشتری،( ی)ها نامهیمناسب با توجه به گواهجانمایی از استفاده  -1

 

 TÜV AUSTRIA: نامهگواهی صدور نهاد •
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 Certification Body:  PN IRAN 

 

 

 

 

 

 

It is mandatory that the type of certification and registration number are 

clearly mentioned.  In the case of a multi-certification (e.g. ISO 9001 and 

ISO 14001) more than one Standard can appear within the same sign in a 
vertical order. 

The logo may be used in the above layout on invoices, corporate mail, ad-
vertisements and leaflets and websites. 

 

 ایران پایش و ارزیابی انطباق :صدور گواهینامه نهاد 

 

 

 

 
 
 

 
 کیاز  شیب یبرا نامهیصدور گواه حالتدر  به وضوح ذکر شود.  نامهیاست که نوع و شماره گواه یلزاما

استفاده  یعمود بیبه ترت هاآرمتوان از یم ،(ISO 14001و ISO 9001استاندارد )به عنوان مثال 

 .کرد

 

 هاتیسابروشورها و وب ،غاتیتبل ،یشرکت یهاها، نامهحسابباال در صورت جانمایی در تواندمیآرم 

 استفاده شود.
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6) Other uses of the logo (stickers, signs etc.) 6)     آرم یکاربردها ریسا 

 

6.1   In the supply chain 

The logo may be presented beside company’s signs like on trucks etc. in a 
way that clearly signifies the type of certification awarded by stating the rel-
evant Standard. 
 

6.2   In showrooms and shops’ windows 

There is an option to present the certification at shops’ reception desks or 
windows as well as showrooms and exhibitions using stickers, stands or 
other promotional media. 
 

 

6.3 In the Web and in TV commercials 

The red check mark may emerge as a moving image in a checkbox be-
side the certification standard adding life at the presentation (e.g.      EN 
ISO 9001:2015)  
 

 

(The check sign          Haken is a registered trademark of the ΤÜV 
AUSTRIA GROUP). 

 نیمأت رهیدر زنج 6-1

نشان داده شود که  ،رهیها و غونیکام ثال بر رویبه طور م عالئم شرکت در کنارممکن است  آرم

 اعطا شده همراه با بیان استاندارد مربوطه داشته باشد. نامهیگواه نوعداللت بر به وضوح باید 

 هادر نمایشگاه و یا ویترین فروشگاه 6-2

 نیها و همچنمغازهی پنجره ،یرایپذ یزهایمبر روی  نامهیارائه گواه موجود جهت نهیگز

ی غاتیتبل یهارسانه دیگر ای ی اعالنهاتابلواستفاده از برچسب، که آن  ها وجود داردشگاهینما

 است.

 یونیزیتلو غاتیو تبل سایتدر وب 6-3

 نامهیچک باکس در کنار گواه کیمتحرک در  ریتصو کیبه عنوان  تواندمیقرمز  کیعالمت ت

 .(  EN ISO 9001: 2015ل       مثاظاهر شود )به عنوان در ارائه  استاندارد

 .است ΤÜV AUSTRIAثبت شده  یعالمت تجار    تیک قرمزعالمت 
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7) The right coloring of the TÜV AUSTRIA Logo 7 )   آرم حیکد رنگ صح TÜV AUSTRIA 

 

7.1   Four color 

In case all colors are available the logo is reproduced in true color using both 
black and red (Magenta 100%+Yellow 100%, Pantone 032) like shown 
below. 

 

 

 

 

 

7.2   Black and White 

For the presentation of the logo in black-and-white the red checkmark 
should appear as gray (Black 50%, Pantone Cool Gray 8U) like shown 
below. 

 

 

 

 
 

 چهار رنگ -7-1

و  یاز هر دو رنگ مشک و با استفادهی با رنگ واقع آرم ،هادر صورت موجود بودن همه رنگ

 شود.یم ایجاد ریز ریمانند تصو (Magenta100٪+Yellow 100 ٪ ،Pantone 032)قرمز 

 

 
 

 
 

 سیاه و سفید -7-2

 یبه رنگ خاکستر دی، عالمت قرمز بادیو سف اهیبه صورت س آرمارائه  یبرا

(Black 100٪،Pantone Cool Grey 8U)  نشان داده شود. ریز ریمانند تصو 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 Instructions for proper use of the logo 
 
 

Management Systems and Products Certification 

 

 آرماز  حیاستفاده صح یدستورالعمل برا
 

 های( مدیریت و محصوالتسیستم )های مهصدور گواهینا

 

IN-31-17(01)-11.06.2022                                                                                                                                                                                                  Page 10 of 10 
 
  

 

7.3 One color (except black) 

If there is only one color apart from black, both black and red parts of the 
logo are reproduced in this unique colour like shown below. 

 

 

 

 

 

7.4 In black background 

If the logo is to be placed in black background, then the black parts of 
the logo are reproduced 

in white and the red part remains unchanged (Magenta 100%+Yellow 
100%, Pantone 032), as shown below. 

 

 

 

 

 (یرنگ )جز مشک کی -3-7

رنگ منحصر  نیبا ا آرم و قرمز اهی، هر دو قسمت ساستفاده شود یمشک جزرنگ  کیاگر فقط 

 .نشان داده شود ریز ریبه فرد مانند تصو

 

 

 

 

 

 

 پس زمینه مشکی  4-7

ایجاد  دیبا رنگ سف آرم اهیس یهاقسمت ،ردیقرار گ یمشک نهیدر پس زم آرماگر قرار است 

 .ماند یم یباق رییو قسمت قرمز بدون تغشود می

(Magenta 100٪+Yellow 100٪ ،Pantone 032همانطور که در ز )نشان داده شده است. ری 

 

 
 
 

 

 


