
 و نظریه فنی کنترل محصوالت داری گواهی نامه فنی    دسترسی به راهنمای  

های مطمئن برای  سازی ساختمان، استفاده از مصالح با کیفیت و با دوام است. گواهینامه فنی یکی از راههای مهم صنعتییکی از بحث

های ساختمانی و همچنین کاالهای تأسیسات مکانیکی می باشد. همچنین ابزاری  ها و سیستم بررسی کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده 

آید؛ تا از این طریق، عالوه بر حمایت  کنندگان به شمار میبرای شناساندن کیفیت برتر محصوالت تولیدی کشور به مصرف اطمینان بخش 

است ساختمانی  محصوالت  کنندگان  مصرف  برای  خوبی  راهنمایی  برتر،  تولیدکنندگان   .از 

با الزامات استانداردهای ملی )در صورت وجود(، مقررات  های یک فرآورده ساختمانی را  گواهینامه فنی مدرکی است که بر اساس آن، ویژگی 

برای صدور گواهینامه فنی الزامات فنی موجود   .نمایدهای تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی، تائید می ملی ساختمان و دستورالعمل 

گواهینامه فنی سند پشتیبان  .مه فنی هستند  های مرتبط، شرط الزم برای دریافت نشان گواهیناالعملدر مقررات ملی ساختمان و دستور 

شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و  مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر می

است. گواهینامه فنی های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان  ها و سیستم، مصالح، فرآورده کیفیت مواد 

  های ساختمانی و همچنین کاالی تأسیسات مکانیکی ها و سیستم های مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده یکی از راه 

 .است

،سپس بخش گواهینامه فنی و نظر فنی را ه نموده  مراجع  www.bhrc.ac.ir  جهت اطالع از محصوالت دارای گواهینامه فنی به سایت  

مالحظه نموده و وارد دارندگان گواهینامه فنی می گردید .با توجه به طبقه بندی صورت گرفته شده بر اساس تنوع محصوالت موجود نوع  

 فرمائید .دسته بندی انتخاب و محصوالتی که گواهینامه فنی دارند را به صورت یکجا مالحظه میاز بین  محصول را  

 قسمت گواهینامه و نظریه فنی  ورود به   مرحله یک:

 

 

http://www.bhrc.ac.ir/


 

 

 

 

 ظریه فنی  انتخاب قسمت دارندگان گواهینامه فنی یا ن:2مرحله  

 

 

 

 مورد نظر  بررسی مشخصات شرکت :3مرحله  

 



 

 

 

 صالح  مطابق گروه بندی م جستجو پیشرفته  :4مرحله 

 

 رتبط با محصول و زمان اعتبار آن  و کنترل مشخصات فنی و دستور العمل های م  ها مشاهده لیست شرکتمرحله پنجم :

 



 : نظریه فنی 

 سیستم های مورد تایید مرکز   •

 نظریه فنی   دارندگان •

 

 

 )معرفی و الزامات آنها( سیستم های مورد تایید  گروه بندی 

 



 نظریه فنی   دارندگان •

   فن آوری دارای تاییدیه و دستورالعمل اجرای  و کنترل مشخصات  ها مشاهده لیست شرکت

 

 


