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زیرپورتال مرکز ملی تایید صالحیت ایران ( naciportal.isiri.gov.irآخرین اخبار داخلی ،بین المللی  ،اطالعیه ها،
مدارک ،اسکن و بارگذاری تصاویر گواهینامه های صادره ،رویت اصالت گواهینامه ها و استعالم از مرکز ،و سایر موارد( ...مربوط به مرکز ملی تایید
صالحیت ایران) بارگذاری تصویر گواهینامه صادره در سه بخش آزمایشگاه – بازرسی و نهادهای گواهی کننده (توسط کارشناس پورتال)

-

سامانه مرکز ملی تایید صالحیت ( naci.isiri.gov.irمربوط به متقاضی ثبت نام آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی)
بارگذاری تصویر گواهینامه های صادره پس از تحویل از مرکز در بخش گواهینامه های من در سامانه توسط متقاضی (الزامی)

ریاست مرکز ملی تایید صالحیت ایران

11918988
11918988

دفتــر مرکز ملی تایید صالحیت ایران
فکس

77778888
77787888-5

تاییدیه فکس از دبیرخانه مرکزی
 naci.isiri.gov.irاین سامانه مربوط به ثبت نام متقاضیان درخواست صدور ،تجدید و مراقبتی مربوط به شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها می باشد .در
صورت قطع و یا بروز مشکالت سیستمی و یا عدم ورود به سیستم از طریق تایپ مشکالت سامانه تایید صالحیت در صفحه اول سامانه naci.isiri.gov.ir
مشکالت فتی سامانه تایید صالحیت

انتخاب نوع سامانه مشکالت و خطای سامانه تایید صالحیت اقدام گردد .مشکالت تایپ شده توسط نمایندگان فناوری اطالعات بررسی و پاسخ داده می
شود.
توجه داشته باشید پذیرش درخواست و مشکالت و یا سواالت مربوط به فرآیندهای ثبت نام در سامانه  naci.isiri.gov.irپس از مطالعه کامل فایل راهنما
توسط متقاضی  ،توسط کارشناسان پذیرش آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی** در مرکز انجام می گیرد.
خواهشمند است از تماس مستقیم با فناوری اطالعات جهت تسریع در امور مربوط خودداری فرمایید
یادآوری  -متقاضیان محترم ثبت نام در سامانه naci.isiri.gov.irدر هنگام ثبت نام فایل راهنما را بطور کامل مطالعه فرمایید  .الزامی

 naciportal.isiri.gov.irزیرپورتال مرکز ملی تایید صالحیت ایران
(کارشناس پورتال مرکز ملی تاییدصالحیت ایران)

11918988-88
داخلی 881

همکاران در بخش آزمایشگاه

معاونت تایید صالحیت آزمایشگاه ها
رییس گروه تایید صالحیت آزمایشگاه ها
کارشناسان تایید صالحیت آزمایشگاه ها
کارشناسان تایید صالحیت آزمایشگاه ها
-کارشناسان تایید صالحیت آزمایشگاه ها

11918988
11999818
11918989
11999818

 کارشناس پذیرش درخواست های (اعطا -تجدید و افزایش دامنه -گسترش ومراقبتی) آزمایشگاه ها در سامانه ** naci.isiri.gov.ir( -کارشناس صدورگواهینامه آزمایشگاه) از پیگیری های تلفنی در خصوص صدور گواهینامه در بخش آزمایشگاه اکیدا خودداری فرمایید فرآیندصدور

11999811

گواهینامه از طریق نامه اداری و تماس تلفنی از سمت مرکز اعالم می گردد*.

همکاران در بخش تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده

معاونت تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده
رییس گروه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده
-کارشناسان تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده

** -کارشناس پذیرش درخواست های (اعطا -تجدید و افزایش دامنه -گسترش ومراقبتی) شرکت های بازرسی در سامانه naci.isiri.gov.ir

 کارشناسان تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده-کارشناسان تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده

-

)کارشناس صدورگواهینامه شرکت های بازرسی) از پیگیری های تلفنی خودداری فرمایید فرآیند صدور گواهینامه از طریق نامه اداری و یا تماس تلفنی از

سمت مرکز اعالم می گردد*.

11918988
11999818
11999819
11198118
11999818

همکاران در بخش نهادهای گواهی کننده

معاونت تایید صالحیت نهادهای گواهی کننده
کارشناسان تایید صالحیت نهادهای گواهی کننده
کارشناسان تایید صالحیت نهادهای گواهی کننده
لطفا موارد صفحه بعد را مطالعه و در فرآیند انجام کار رعایت فرمایید.

11918981
11198199
11191889

خواهشمند است بدلیل وجود دبیرخانه مرکزی در ستاد ونک جهت تسریع در پاسخگویی نامه های اداری
جهت مراجعه حضوری به این مرکز برای ثبت نامه های اداری مستقیما به دبیرخانه مرکزی در ستاد ونک به آدرس :تهران -ضلع جنوب
غربی میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران – دبیرخانه مرکزی کدپستی1553465341مراجعه و یا از طریق ارسال به فکس به
شماره  1117185و تاییدیه از دبیرخانه مرکزی اقدام نمایید( .نامه های اداری ارسالی در دبیرخانه مرکزی ونک ثبت و از طریق اتوماسیون اداری
به مرکز ملی تایید صالحیت ایران ارسال می گردد) همچنین پیگیری نامه های اداری ثبت شده در دبیرخانه از طریق دبیرخانه مرکزی انجام گردد).

آخرین اخبار از اسامی آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی مطرح و تایید شده در کمیته در اخبار داخلی در صفحه اصلی زیر پورتال مرکز
ملی تایید صالحیت ایران (  )naciportal.isiri.gov.irقابل رویت می باشد.
ضـروری است از تماس های مکرر در صورت عدم پاسخگویی در مرکز خودداری فرمایید.
توجه :سامانه  naci.isiri.gov.irمربوط به ثبت نام متقاضیان آزمایشگاه و شرکت های بازرسی می باشد ،ضروری است پس از تحویل
گواهینامه صادره از این مرکز نسبت به بارگذاری تصویر در بخش گواهینامه های من در سامانه مذکور اقدام فرمایند  .الزامی مربوط به متقاضی

توجه داشته باشید فرایند انجام کار و پذیرش درخواست های متقاضیان در سامانه مذکور طبق روال اداری توسط کارشناسان پذیرش آزمایشگاه ها و
شرکت های بازرسی بررسی و در مرکز انجام خواهد گرفت .در صورت لزوم به کارشناسان فناوری اطالعات جهت بررسی های فنی ارجاع داده خواهد
شد .مشکالت فنی سامانه مانند عدم ورود به سیستم و غیره در لینک ثبت مشکالت فنی سامانه ثبت گردد.

 از ابتدای سال  8931کلیه گواهینامه های صادره در بخش آزمایشگاه نیز در خود مرکز اسکنو توسط کارشناس زیر پورتال در سایت مرکز naciportal.isiri.gov.irبارگذاری گردیده است .آزمایشگاه هایی که تصویر گواهینامه هایشان در سایت مرکز ملی تایید صالحیت ایران
 naciporta.isiri.gov.irمربوط به سالهای  39،39،39بارگذاری نشده با شماره  11398388-88داخلی  889تماس حاصل فرمایند( .اسکن تصویر
گواهینامه ها در بخش آزمایشگاه نیز در مرکز انجام می گیرد و نیازی به ارسال به ایمیل نمی باشد)
بارگذاری تصویر گواهینامه در پورتال مرکز مستلزم پرداخت فیش صدور گواهینامه و ارسال برای مسوول صدور گواهینامه می باشد،

*.

پرداخت فیش مالی به مسوولین صدور گواهینامه جهت صدور ،امضا و بارگذاری در سایت مرکز الزامی می باشد ،بنابراین پس از تایید

در کمیته و درج اسامی شرکت ها و آزمایشگاه ها در اخبار داخلی ابتدا نسبت به پرداخت و تصفیه مالی در خصوص صدور گواهینامه اقدام
نمایند).

قابل توجه متقاضیان محترم
 مربوط به متقاضی ثبت نام (آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی) در سامانه -بارگذاری تصویر آخرین گواهینامه دریافتی از اینمرکز در بخش گواهینامه های من در سامانه ( naci.isiri.gov.irثبت نام صدور ،تجدید ،مراقبتی در بخش آزمایشگاه ها و
شرکت های بازرسی ) توسط متقاضی الـــزامی میباشد.
یادآوری می گردد ،در صورت بروز مشکل در هنگام تایپ و ورود مشکالت سیستمی در سامانه ثبت مشکالت از نوشتن نام کاربری و رمز عبور
خودداری فرمایید( .به جهت رویت کلیه اطالعات موقع ثبت سیستم توسط متقاضیان) .مشکالت سیستمی در اسرع وقت بررسی و توسط نمایندگان
فناوری اطالعات پاسخ داده می شود ( .جهت تسریع در پاسخگویی از تماس تلفنی اکیدا خودداری فرمایید)

متقاضیان محترم ثبت نام در سامانهnaci.isiri.gov.ir

لطفا در هنگام ثبت نام فایل راهنما را بطور کامل مطالعه فرمایید .

مرکز ملی اتدیی صالحیت اریان

