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 استفاده از نشان گواهینامهدستورالعمل 

و  نامهیدر رابطه با استفاده از گواه مشتریانو حقوق تعهدات ، نامهنماد و نشان گواهی فیتوص را به منظوردستورالعمل  نیا ایرانیان گواه کوثر

های این دستورالعمل تمام مشتریان و سازمان ده است.منتشر کرمصادیق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از نماد گواهی، درباره  یمقررات عمومبیان 

 گیرد.ذینفع ایرانیان گواه کوثر را در برمی

تصویر نمادهای گواهینامه برای  کلی مشابه و برای هر استاندارد ترکیب رنگی متمایزی خواهد داشت.شمای ایرانیان گواه کوثر  نامهنمادهای گواهی

 بل مشاهده است.قا زیر استانداردهای مختلف در جدول

ISO 22000 Mark ISO 14001 Mark ISO 9001 Mark 

   
 

 :گواهی مقررات عمومی استفاده از نشان

 نشانگواهینامه و  نماد ( اعتبار بخشی ایرانیان گواه کوثر تنها در بازه زمانی که گواهینامه معتبر است و تنها برای دامنه کاریscope )

 باشد.میتایید شده، قابل استفاده 

 استفاده قرار بخصوص مورد منظور تایید یک کاال یا یک فرایند  و نشان اعتباربخشی ایرانیان گواه کوثر، هرگز به نامهگواهی هاینماد

 نخواهد گرفت.

 و مسئولیت  تایید این سازمان نبوده موردمعتبر و های منتشر شده توسط ایرانیان گواه کوثر و اعتباربخشی به غیر از نشان گواهی عالئم

 مان مربوطه خواهد بود.عهده شخص/ساز ن برهرگونه استفاده از آ

  باشد.هیچگونه استفاده، تبلیغ و یا اشاره به نشان گواهینامه ایرانیان گواه کوثر مجاز نمیدر صورت تعلیق یا ابطال گواهنیامه 

  ،اهینامه می بایست اصالح شود.تمام تبلیغات و اشارت به نشان گودر صورت کاهش/افزایش دامنه گواهینامه 

 هم مورد استفاده قرار گیرد. گواهینامه و نماد اعتباربخشی ایرانیان گواه کوثر می بایست همواره در کنار نشان 

 کالیبراسیون و بازرسی  های آزمایشگاهی،بر روی گزارش هااز جانب سازمان های گواهینامه ایرانیان گواه کوثرهرگونه استفاده از نشان

 باشد.غیرمجاز بوده و مسئولیت استفاده از آن بر عهده شخص/سازمان مربوطه می

 ایو  قی، تعلدرخواست اصالحدر خصوص  این سازمان، یبخشاعتبار نشانو  نامهیگواه نماداستفاده از  هرگونه سوءبا کشف  ن گواه کوثراایرانی

 د.ادخواهد را انجام  یو در صورت عدم حل اختالف اقدامات قانون متناسباقدامات  نامهیگواه ابطال


