
یت آفرینان پویاشرکت کیف  

 فرم درخواست ممیزی و صدور گواهی

Email: info@iqciran.com                                                              Tel & Fax:  026- 33328324  , 026- 33328325 

فرمائید: و به آدرس ایمیل یا شماره فکس در ذیل ارسال لطفا موارد ذیل را با دقت تکمیل  

Company Name:  

  :نام شرکت ممیزي شونده
Trading Name if Applicable:  

 نام تجاري در صورت وجود:

:شماره ثبت  

  :کد اقتصادي

:دفتر مرکزيآدرس   

 آدرس کارخانه:

 Full Address:                                                                                                                          

:نام نماینده مدیریت             سازمان: ارشدنام مدیریت  

Telephone:( تلفن ) :                                                  Mobile :( هتلفن همرا  ) : 

Fax: ( دورنگار  ) :                                                          Email:(  پست الکترونيک ): 
 

 ید:فرمائانتخاب   با عالمت  صدور گواهینامه را در جدول زیرممیزي و  براي  نظرخواهشمند است استاندارد مورد  -

ISO 9001   ISO 22000  HSE-MS  CE Mark  

ISO 13485  ISO 50001  SFBB  IMS  

ISO 14001  ISO 20000  HACCP  GLP  

ISO 45001  ISO/TS 29001  ISO 10002  GSP  

ISO 27001  GMP  ISO 10004  Other:  

  

 
  

 

 
 

 

آن شد، می باران استاندارد ای سازمانیا استاندارد اجباري خاص لطفاً در صورتی که سازمان ملزم به رعایت الزامات مقرراتی  -

 ..............................................................………………………………………………………………  نام ببرید:را 
      

 خواهد شد.(  )توجه: این عبارت روي گواهینامه چاپ . دذیل درج بفرمائیمحل فعالیت تحت پوشش سازمان را در کاري و لطفا دامنه  -

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

 فرمائید:بو یا ضمیمه را ذکر  سازمان شرح کوتاهی از روش تولید یا ارائه خدمات -

 ………………………………………………………………………………………………… 
  انجام می دهد، لطفا نام فرایند را ذکر کنید:شخص یا شرکت دیگري  را شما اگر فرایندهاي تاثیرگذار به محصول -

.............................................................................................................................................................................................. 
 

  نمایید:و کاتالوگ محصول را پیوست لطفا کالس خطر محصوالت را ذکر   ISO 13485در صورت درخواست ممیزي       -

 A     D             C             B          کالس  
          

            .....  شیفت کاري تعداد                   .....  :   مانسازتعداد کل کارکنان  -
 

   مشاور     ران  معرفی همکا    تبلیغات       نمایشگاه          دوره هاي آموزشی     وب سایت  با ما:نحوه آشنایی 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خانم  / آقا : نام فرد مرتبط  

 

      نام و نام خانوادگی:                                                  سمت:تکمیل کننده فرم:     صاتمشخ

امضاء:    هر و م                :                                                                                              تاریخ  

 خیر         بله            می باشد؟دیگر سیستمهاي مدیریتی  اي گواهینامه داردر دامنه کاري مورد نظر سازمان  آیا -
 نام شرکت گواهی دهنده:            تاریخ صدور گواهينامه :                                          نام استاندارد:                    

mailto:info@iqciran.com

