رياست جمهوري
سازمان ملي استاندارد ايران
مركز ملي اندازه شناسي
تعهد نامه بازرس آزمون دوره اي باسکول هاي وسايل نقلیه چرخدار جاده اي

اينجانب....................................................فرزند .............................با مشخصات فردي شماره شناسنامه،...................................محل
صدور  ،............................تاريخ تولد روز  /ماه  /سال ................................................و كد ملي..............................................و شماره
تلفن همراه ............................................................كارشناس شركت......................................................داراي گواهينامه تاييد
صالحيت آزمايشگاه همكار به شماره .....................................مورخ ...................................صادره از
استان ...................................................با كد بازرسي به شماره.......................................صادره از مركز ملي اندازه شناسي اوزان و
مقياس ها براي انجام آزمون دوره اي باسكول هاي وسايل نقليه چرخدار جاده اي در حوزه مربوطه داراي اعتبار تا
تاريخ ..........................................با استعانت از خداوند متعال  ،ضمن رعايت كامل ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياس
ها و وسايل سنجش ( موضوع بند  7ماده  02قانون ) و در راستاي اهداف سازمان ملي استاندارد ايران به اين وسيله
متعهد مي گر دم :
 -1باسكول هاي وسايل نقليه چرخ دار جاده اي را دقيقا مطابق با استاندارد ملي به شماره  12071به طور كامل آزمون
نموده و پس از آن گواهي مربوطه را صادر نمايم.
 - 0تعرفه مصوب را دقيقاٌ رعايت نموده و هيچ وجه اضافي از صاحب باسكول تقاضا ننمايم.
 -3در صورت نياز به تعمير باسكول  ،به هيچ وجه اقدام به تعمير آن ننمايم
 -1در صورتي كه باسكول مورد آزمون نياز به تعمير يا تنظيم داشته باشد و نماينده سازنده باسكول نيز حضور نداشته
باشد ،در درجه اول تلفن و آدرس سازنده و پس از آن ليست شركت هاي همكار داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد را
در اختيار صاحب وسيله قرار دهم.
 -5به هيچ عنوان در زمينه خريد يا فروش باسكول چه به صورت مستقيم و چه از طريق شركت متبوعه و يا شركت
هاي ديگر فعاليت ننمايم.
 -6به هيچ وجه براي هيچ شركتي كه در زمينه توليد يا تعمير باسكول فعاليت مي نمايد تبليغ ننمايم.
 -7ضمن اينكه در زمان مراجعه به محل باسكول معرفي نامه خود را به صاحب باسكول ارائه مي نمايم ،در زمان اتمام
اعتبار معرفي نامه نسبت به عودت آن اقدام نمايم تا در صورت تاييد مجدد ،نسبت به صدور معرفي نامه جديد به نحو
مقتضي اقدام گردد.
 -8در صورت ارتكاب هر گونه تخلف و نقض تعهدات مذكور  ،مركز ملي اندازه شناسي و اوزان و مقياس ها كارت
بازرسي را ابطال و اقدامات قانوني الزم را به عمل خواهد آورد
محل امضاء و اثر انگشت بازرس

