
انجام خدمات مشاوره و صدور گواهینامه بین المللیه متقاضیان پرسشنـامـ  
)کليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه محرمانه تلقي خواهد شد(

 تاریخ:    /    /

دارای چند سایت              متمرکز در یک موقعیت    آیا کلیه فعالیتهای سازمان به صورت متمرکز در سایت صورت میپذیرد یا سازمان دارای چند سایت میباشد؟ 

و ارسال نمائید .درج  1شماره  به صورت جداگانه درصفحه درصورتیکه فعالیتهای سازمان درچندین سایت صورت میپذیرد اطالعات هرسایت را  

دفتر مركزی                كارخانه                  سایت موقت                 غیره مشخصات / شركت:

تلفن: 
نام رسمي و يا ثبت شده/ 

شرکت: 

شماره تماس 

مستقيم / موبايل: 
تاريخ تاسيس: 

فکس:  نام مدير ارشد: 

کد پستي:  نام رابط پيگيري: 

Email:  لکترونيکي:اپست زمينه کاري اصلي: 

آدرس دقيق پستي:

واحد ها و فرايند هاي سايت:

غیره  کل سایت اداری ومالی مهندسی فنی تولید انبار خرید، فروش و تدارکات پاره وقت

:تعداد پرسنل سازمان

موضوع و دامنه فعاليت 

 ازمان:س

محصوالت توليدي و خدمات 

 سازمان:

: سازمان مشتريان عمده
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انجام خدمات مشاوره و صدور گواهینامه بین المللیه متقاضیان پرسشنـامـ  
)کليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه محرمانه تلقي خواهد شد(

 تاریخ:    /    /

نوع درخواست همکاري:

مشاوره و صدور گواهينامه هاي استاندارد : انجام

HSE-MS)سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست( ISO9001:2015)سیستم مدیریت کیفیت(

ISO22000:2005 و سالمت مواد غذایی( )سیستم مدیریت ایمنی IS014001:2015)سیستم مدیریت زیست محیطی(

ISO 27000:2005(سیستم مدیریت امنیت اطالعات) OHSAS18001:2007ای( )سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه 

ISO/TS 16949 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی) 5S ) نظام خانه داری صنعتی(

ISO/TS 29001(پتروشیمی و صنایع گاز، نفت در کیفیت مدیریت سیستم) ISO/IEC17025(و تست های آزمایشگاه صالحیت سیستم تأیید 

(کالیبراسیون

ISO 13485:2000(سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی) HACCPغذایی( صنایع در بحرانی نقاط کنترلتحلیل  و تجزیه )سیستم 

ر نمائيد(ساير موارد )ذک  ISO15189:2005 ) سیستم تأیید صالحیت آزمایشگاههای تشخیص طبی ( 

برگزاری دوره در محل شرکت مربوطه: 

درخواست دوره آموزش:

نام دوره آموزشی مورد نظررا ذکر نمائید:

مبلغ سرمایه گذاری پیشنهادی شرکت در زمینه پروژه درخواستی: 

 :دریافت گواهینامه ها تاریخ مورد نظر جهت 

 نام فرد و واحد تکمیل کننده :

تاریخ تکمیل فرم: شماره مستقیم تماس:         
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