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 پس از اخذ گواهینامه IMQلوگوهای  استفاده ازضوابط 

 (ها)لوگومجوز استفاده از  -1

اجازه )ممیزی شونده( ، سازمان گواهی شده (IMQ)دپارتمان سیستم مدیریت  "CSQ"از طرف  بعد از صدور گواهینامه

این  6بند در و استانداردهای مرتبط، را دارد. این لوگوها مورد ممیزی  (های)استاندارد بهبا توجه مجاز استفاده از لوگوهای 

 اند. دستورالعمل ذکر شده

به شرط بکارگیری درست و کامل مطابق با اطالعات گواهینامه  ی مرتبط وهالوگواز د نمی توان سازمان های دارنده گواهینامه

 :نماینداستفاده صادره، در موارد زیر 

 ؛سازمان یمکاتباتاقالم اداری و  ری، پاکت نامه و ساسربرگ 

 بکه های اجتماعی مربوط به سازمان؛ش و ینترنتیا تیسا، (ی)شبکه داخل نترانتیا 

 ؛سازمان رتباطیا یواسطه ها ریو سا تیزیکارت وبروشورمحصوالت، ، کاتالوگ 

 ؛سازمان یو مجالت داخل اتینشر 

  یغاتیتبل یها یو آگه یشگاهینمااقالم. 

 قوانین استفاده از لوگوها -2

 "CSQ" ی لوگوها -2-1

 شرایط زیر استفاده کند:در چارچوب فقط  "CSQ"ی )ها(لوگوسازمان باید از 

 استفاده شود؛ نامهیکننده گواه افتیدر یحقوق شخصیتتوسط  باید (ها)لوگو 

  ؛، در صورت تمایلیافتیدر نامهی)کد( گواه ییشماره شناسا درجبا 

  ازمان دریافت کننده گواهینامه توجه شود س گواهینامه مطابق الزامات آنها صادر شده است؛ی که ارجاع به استانداردبا

معادل اندازه ای و با  Arialتواند عنوان استاندارد اخذ شده را در صورت تمایل زیر لوگوی استاندارد مربوطه با فونت  می

 د.عرض لوگو درج نمای

 است؛مجاز  نامهیدر طول مدت اعتبار گواه )ها(استفاده از لوگو 

  )؛استفاده شود گواهی نامه محدوده دامنه کاربرددر باید فقط لوگو)ها 

  ؛استفاده شود دریافت کننده گواهینامهواحد)های( سازمانی برای همان لوگو)ها( باید 

 ایو  غاتیبروشورها، تبلشبکه های اجتماعی،  نترنت،یمانند ا یارتباط یدر رسانه ها نامه یگواه تیهنگام اشاره به وضع 

 ؛نامه صادره باشد یمطابق گواه دیطالعات باسازمان، امدارک  ریسا

  صرفاً با حفظ  ها)بزرگ و کوچک کردن لوگو دناستفاده شو هیچ تغییری در سایز و شکل آنها بدون ایجادلوگو)ها( باید

 (؛، مجاز استکامال خوانا باشدکه و در صورتی  اسیمق

  شوند؛عنوان گواهی محصول یا خدمات تفسیر به که لوگو)ها( نباید روی بسته بندی محصوالت به گونه ای استفاده شوند 

 ؛استفاده شود (6بند های تعیین شده یا بصورت سیاه و سفید )مطابق  رنگ در 
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 "IQNet"لوگوی  -2-2

و در صورتی که در قرارداد با  شرکت مرزبان کیفیت درخواست صدور  فقط با شرایط زیر "IQNet"سازمان باید از لوگوی 

 استفاده کند:درج شده باشد،  IQNetگواهینامه 

  ی )ها(لوگوهمراه با"CSQ"  ؛2بند شرایط همان در سمت راست آن و مطابق با 

  ی )ها(لوگو زنباید هیچگاه بزرگتر الوگو این"CSQ" استفاده شود؛ 

  و در صورتی که  مجاز اسی)بزرگ و کوچک کردن لوگو صرفًا با حفظ مقبدون ایجاد هیچ تغییری در سایز و شکل لوگوها

 ایجاد نشود(؛ "CSQ"کامال خوانا باشد و تاثیری در خوانایی لوگوی 

 استفاده شود. (6بند های تعیین شده یا بصورت سیاه و سفید )مطابق  رنگ در 

 

 :به عنوان مثال

 IQNetو  ISO 9001شرکتی که دارنده گواهینامه 

 است باید به صورت زیر از لوگوها استفاده کند:

و  ISO 9001 ،ISO 14001 ،OHSAS 18001های  که دارنده گواهینامهشرکتی  

IQNet :است باید به صورت زیر از لوگوها استفاده کند 

 

  

  

    
  ISO 9001    OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001 

 

 نامهیو گواه هالوگواستفاده نادرست از  -3

و/یا  IMQجاد ذهنیت منفی از سیستم سبب گمراهی، ایو گواهینامه در وضعیتی که ممکن است  )ها(لوگو هرگونه استفاده از 

CSQ  این برخالف موازین هرگونه استفاده نادرست از لوگو و گواهینامه یا  بالقوه ای در اعتماد عمومی ایجاد نماید خطرشده یا

 .بوده و تخلف محسوب می گرددغیرقابل قبول  دستورالعمل

نباید گواهینامه  یا درخواست کننده سازمان گواهی شدههمراه با نام و/یا لوگوی و/یا گواهینامه از لوگو)ها( در موارد زیر  مثالبرای 

 :استفاده شود

  ؛باشدگواهینامه صادر نشده 

  ؛باشدیا ابطال شده  تعلیقگواهینامه 

 گواهی شده نباشند؛ ی استفاده شده مطابق با فعالیت های و/یا خدمات(ها)لوگو 

  از  یکیسازمان فقط  کیبطور مثال اگر در  شود؛نبرای همان واحد)های( سازمانی دریافت کننده گواهینامه استفاده

 یخود که مربوط به تمام یعموم یکه در سربرگ ها ستیکرده باشد، سازمان مجاز ن افتیدر نامهیها گواه قسمت

 ذکر گردد. زیشده ن یکه همراه با درج لوگو، نام قسمت گواه یمگر در حالت د،یلوگوها استفاده نمااین هاست، از  قسمت

 شامل مواردی که تلقی شوندن انطباق با استانداردهای فنی محصول به عنوان نشابه صورتی استفاده شوند که  (ها)لوگو ،

 )گواهینامه تست، گزارشات بالینی، بیانیه انطباق و غیره(؛ معرفی شده باشدمحصول در مدارک منتشر شده توسط سازمان 

 از لوگو)ها( به گونه ای استفاده شود که به عنوان گواهی محصول یا خدمات تفسیر شوند؛ 

 نباید به کار رودسازمان گواهی شدهمنتشر شده توسط  یبازرس یهاگزارشیا  در گزارشات تست یا کالیبراسیون (ها)لوگو ، 

 .اشتباه گرفته شود( /شرکت بازرسیبا گواهی تایید صالحیت آزمایشگاه تست/کالیبراسیونباید ن)گواهینامه 
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 لوگوها و گواهینامهکنترل استفاده از  -4

IMQ  ممیزی  سازمانممکن است الزم باشد که . برای این منظور را کنترل می کند گواهینامه ها و لوگوهانحوه استفاده صحیح از

که برای دسترسی عمومی به  اشکال ارتباطات( گرید ایقرارداد و  ،یغاتیتبل واسطه های)کاتالوگ، خود مدارک نسخه ای از  شونده

 ارسال نماید. IMQبه  برای تایید عمومی قبل از انتشار ،است تهیه شده CSQگواهینامه 

 در صورت استفاده نادرست IMQ اقدامات پیگیرانه -5

را برای جلوگیری از چنین م لوگو یا گواهینامه با خبر شود، تمامی اقدامات الز از استفاده نادرست از IMQبه محض اینکه 

مناسب ترین شیوه دفاع خواهد کرد که ممکن است شامل انتشار این  حقوق قانونی خود به از . همچنینای انجام خواهد داد استفاده

همچنین در جریان ممیزی های مراقبتی سالیانه نحوه استفاده  نیاز باشد.در صورت مرتبط و مطبوعات  IMQدر سایت موضوع 

 توسط سرممیز تیم ممیزی کنترل می گردد. (ها)گواهینامه لوگو)ها( و صحیح از

 تصاویر لوگوها -6

 ی(ها)لوگوخود،  شده یگواه مدیریت سیستم با متناسب توانند یمکنند،  یم افتیدر نامهیگواه IMQکه از شرکت  ییسازمان ها

 .///مورد استفاده قرار دهندمشروحه فوق ضوابط  تیبا رعا وستیپ لیو فا یافتیمربوطه را متناسب با استاندارد در
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 لوگوی مربوطه استاندارد مربوطه نام سیستم

 ISO 9001 تيفيک تيريمد ستميس

 

 ISO 14001 یطيمح ستيز تيريمد ستميس

 

 OHSAS 18001 حرفه ای و بهداشت یمنيا تيريمد ستميس

 

برای سازمان های توليدی صنعت  تيفيک تيريمد ستميس

 خودرو و قطعات يدکی مرتبط
IATF 16949 

 

 ISO 13485 تجهيزات پزشكیبرای  تيفيک تيريمد ستميس

 

 ISO/IEC 27001 اطالعات تيامن تيريمد ستميس

 

 ISO/IEC 20000-1 خدمات فن آوری اطالعات تيريمد ستميس

 

 ISO 50001 یانرژ تيريمد ستميس

 

 یخطر و نقاط کنترل بحرانتجزيه و تحليل  ستميس

 يیغذا عيصنادر
HACCP 

 

 ISO 22000 در زنجيره مواد غذايی يیمواد غذا یمنيا تيريمد ستميس

 

 IQNet تيفيک یشبكه جهان

 

 


