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 ٱ كبرگبُ ٱضكل حقَقي فؼبليت: ضزكت 

)تصَيز آخزيي تغييزات هٌدذر    -------------------هذيز ػبهل ًبم  ----------------ًبم ضزكت 

 در رٍسًبهِ رسوي پيَست ضَد(

 ٌبسٌبهِ پيَست ضَد()تصَيز ض ------------------ ًبم هبلك كبرگبُ ---------------- كبرگبًُبم 

 --------------------ًَع ضزكت  -------------ضوبرُ ثجت  ----------ضْزستبى هحل ثجت 

 * پزٍاًِ فؼبليت:

 ------------------------ًدَع فؼبليدت هزدبس در پزٍاًدِ      ٱثزداري  پزٍاًِ فؼبليت: پزٍاًِ ثْزُ

 )تصَيز پزٍاًِ پيَست ضَد( ------------------------ًَع فؼبليت هزبس در پزٍاًِ  ٱپزٍاًِ كست 

 * آدرس: 

 ----------------------------------ضْزسدتبى   ------------آدرس دفتز هزكدشي: اسدتبى   

  ---------------هَثبيل  --------پيص ضوبرُ  --------------فبكس  -------------تلفي 

 -----------------------------------ضْزسددتبى  --------------آدرس كبرخبًددِ: اسددتبى 

  ---------------هَثبيل  --------پيص ضوبرُ  --------------فبكس  -------------تلفي 

 * هحصَل

 ----------------------ًبم هحصَل هَرد درخَاست 

 ٱفقط ًوًَِ ٍارد ضذُ است ٱفقط ًوًَِ سبختِ ضذُ است ٱضَد تَليذ هي اًجَُهحصَل ثصَرت 

در صَرت ٍارداتي ثَدى : ًبم كطَر صبدر كٌٌذُ       ٱٍارداتي است    ٱيذي است هحصَل تَل

دسدتابُ   --------تؼذاد ٍارد ضدذُ   ---------------ضزكت تَليذ كٌٌذُ اصلي  ------------
 )تصَيز ثزگ تزخيص كبال پيَست ضَد(

 :* سيستن ًظبم هذيزيت تَليذ

 ٱهحصَل هزتجط است  فَق ثب يگَاّٱنثبض هي ISO-9001-2000داراي گَاّي سيستن هذيزيت كيفيت 

   ٱگَاّي ثب هحصَل هزتجط ًيست 

 --------------------تبريخ اًقضبء گَاّيٌبهِ  --------------------تبريخ دريبفت گَاّيٌبهِ 

ٍ السم است فزايٌذ تَليذ هحصَل  نثبض هي ISO-9001-2000فبقذ گَاّي سيستن هذيزيت كيفيت 

 ------------------------ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل كٌتزل كيفي  ٱهَرد ثزرسي قزار گيزد 
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 * ثزرسي هيذاًي )رضبيت هطتزي( :

 ----------ٍ  ----------ٍ  ----------دسدتابُ در اسدتبًْبي    ----------- قجالً تؼدذاد 

  ( هطخصبت خزيذاراى پيَست ضَدصَرت فزٍش ثب  )تَسيغ ضذُ است 

 ( تبريخ فزٍش –ضوبرُ سزيبل دستابُ تحَيل ضذُ  –ضوبرُ توبس ثب خزيذار  –هحل سكًَت  –ًبم خزيذار ) 
 

هَرد كِ ثِ تبييذ سبسهبى جْبد كطبٍرسي استبى رسيذُ است  -------گَاّي رضبيت هطتزيبى ضبهل 

  ٱثبضذ  ًوي ٱثبضذ  پيَست هي

 :دستابُ آسهبيص* 

 ----------------كطدَر آسهدبيص كٌٌدذُ     ٱستابُ هَرد درخَاست قجالً آسهبيص ضذُ اسدت  د

تصدَيز ثدِ سثدبى     ) ------------------تبريخ آسهبيص  ----------------هَسسِ آسهبيص كٌٌذُ 

  ( فبرسي ٍ تَسط هتقبضي اهضبء ٍ هْز ضَد

  ٱدستابُ هَرد درخَاست آسهبيص ًطذُ است 

 قبثل صذٍر:ًبهِ  * ًَع گَاّي

)گَاّي اخذ حذ ًصبة قبثل قجَل فزآيٌذ تَليذ سيستن هذيزيت كيفيدت  ّب  ثب تَجِ ثِ ضزايط صذٍر گَاّيٌبهِ

ISO-9001-2000 –  گدَاّي قبثدل قجدَل در آسهدبيص      –گَاّي ًتبيج هثجت ثزرسيْبي هيذاًي يب رضبيت هطتزي

 داًن. ّبي سيز را قبثل قجَل هي يكي اس گَاّي دستابُ(

  ٱ )ارائِ دٍ هَرد گَاّي(گَاّي كيفيت هَقت              ٱ )ارائِ سِ هَرد گَاّي(كيفيت ًْبيي گَاّي 

 ٱ )ارائِ يك هَرد گَاّي(هزَس تَسيغ تؼذاد هحذٍد 
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