
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :مدرکعنوان 

 ««لوگو از استفاده دستورالعمل»»

 

 گیرندگان سند:گیرنده/

 مدیر عامل              

 مدیر تضمین کیفیت و ایمنی              

 مدیر اداری و پشتیبانی              

 مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت            

 

 فرزانه عالی دانشور :کنندهتهیه

 تاریخ و امضاء:

 

  : آماندا حسنیتأییدکننده

 تاریخ و امضاء:

 

 

 : شیرین صارمیکنندهتصویب

 

 IHA/MC/IN/01 سند: شماره

 

 

 01 بازنگری:شماره 

 

 

 30/05/1399: تاریخ اجرا

 

  مهر کنترل:

 د.باشمیتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار  ●

 

 

 



 

 لوگو از استفاده دستورالعمل
 IHA/MC/IN/01 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 29/05/1399 تاریخ بازنگری:

 

 3 از 2
 

 به نام خدا

از مراحل  رساند، پسبه استحضار مینامه دریافت گواهی جهت تبریکضمن عرض ممیزی شونده گرامی، 

مجاز خواهید بود مطابق با الزامات تعیین شده  سازمان گواهی شدهشما به عنوان ، نامهممیزی و صدور گواهی

در  2و  1مقررات تعیین شده در بند با رعایت کلیه مفاد  )شرکت ایزد هور آریا( از لوگو این نهاد گواهی کننده

 موارد زیر استفاده نمایید: 

 ، کارت ویزیتسربرگ، پاکت نامهاقالم اداری شامل  -

 سازمان های اجتماعی، شبکهنماتار -

 تبلیغاتی شامل تبلیغات مجازی و کاغذی و نمایشگاهی اقالم -

 :(.IHA Coشرکت ایزد هور آریا ) مقررات استفاده از لوگو .1

شخصیت گواهی شده که یک سازمان ( تنها باید توسط .IHA Coلوگو شرکت ایزد هور آریا ) .1.1

 استفاده شود؛است،  حقوقی

 استفاده گردد،  1مطابق با جدول شماره از نظر اندازه، رنگ و فونت لوگو باید  .1.2

 نامه اعطاء شده را نیز در کنار لوگو درج نماید،تواند کد گواهیسازمان گواهی شده می .1.3

 آن صادر شده استاستانداردی که گواهینامه مطابق آمده است  1گونه که جدول شماره همان .1.4

 باید در کنار لوگو ثبت گردد،

 لوگونامه و در دامنه تعیین شده از تواند در زمان اعتبار گواهیسازمان گواهی شده تنها می .1.5

 استفاده نماید،

نامه شده یافت گواهیاستفاده از لوگو تنها محدود به واحدی از سازمان است که موفق به در .1.6

 است،

د که بیانگر گواهی از لوگو استفاده نمای ایگونه سازمان گواهی شده نباید به هیچ عنوان به .1.7

 خدمات یا محصوالت باشد،

مشتری گرامی به منظور رعایت  (:.IHA Coشرکت ایزد هور آریا ) ممنوعیت استفاده از لوگو .2

 استفاده از لوگو در موارد زیر امکان الزامات استانداردهای مرتبط 

گمراهی،  نماید که منجر بهای استفاده شده نباید به هیچ عنوان از لوگو به گونهسازمان گواهی .2.1

 برداشت غلط یا سلب اعتماد عمومی گردد،

 سازمان گواهی شده نباید از لوگوی این نهاد گواهی کننده در شرایط زیر استفاده نماید: .2.2

 نامه؛عدم صدور گواهی .2.2.1

 ؛نامهابطال یا تعلیق گواهی .2.2.2

 نامه خارج از دامنه شمول آن؛استفاده از گواهی .2.2.3
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 01شماره بازنگری: 

 29/05/1399 تاریخ بازنگری:

 

 3 از 3
 

 های بازرسی، آزمون و کالیبراسیون سازمان گواهی شده؛گزارشگو در بکار گیری لو .2.2.4

 متالشی دونب امکان جدا کردن آن کهای گونهبهمحصول  بندیاستفاده بر روی بسته .2.2.5

 دیدن محصول ممکن نباشد.آسیب  یا نشد

 :بر اجرای دستورالعملنظارت  .3

انطابق با الزامات این دستورالعمل های سازمان گواهی شده را به منظور همواره این شرکت فعالیت .3.1

 های زیر استفاده خواهد نمود:. برای این منظور این شرکت از روشتحت نظارت خواهد شد

 های گواهی شده،بررسی اتفاقی کاتالوگ، بروشور و کلیه اقالم تبلیغاتی سازمان .3.1.1

 ها از اشخصاص حقیقی و حقوی مرتبط با سازمان گواهی شده،دریافت گزارش .3.1.2

 های مراقبتی سازمان گواهی شده،ممیزی .3.1.3

 1جدول 

 نمونه شاهد کد رنگ  عنوان  ردیف 

 شرکت ایزدهورآریا 1

 

ISO 9001 

 

 

 

 شرکت ایزدهورآریا 2

 

ISO 3834 

 

 

 

 توجه:

سفید مجاز ، در صورت ضرورت استفاده از لوگو به صورت سیاه و 1رعایت رنگ لوگو مطابق جدول . 1

 است.

 متر باشد.میلی 10تر از توان سایز لوگو را بدون تغییر در رنگ و محتوا تغییر داد اما نباید کوچکمی. 2

 
 


