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 شركتدفتر  ، خواهشمند است اين فرم را تكميل و بهوليه سازمان و تهيه پيشنهاد قيمت، به منظور ارزيابي اشماضمن تشكر از انتخاب : مشتري گرامي 

 ( E-mail: Info@AKAP.ir ) .ارسال فرماييدگروه مديريتي و مهندسي آكاپ 

:( فارسي)عامليت مجاز / مجموعه / سازمان / نام شركت   
 

. 

Company / Client / Dealer name (English) : 
 

 

 .........................: ......... بهره برداري/ سال تاسيس ....................... ..........: .كد عامليت / شماره ثبت ............. ....................: .....كد پستي : ..................................... كد اقتصادي 

 

  ( :فارسي ) عامليت / مجموعه / سازمان  / شركت  موضوع و دامنه فعاليت
. 

 

Scope (English): 

 

 

 (مكان مورد مميزي):  دفتر مركزي دقيق آدرس 

 : فعاليت

 :تلفن

 :انسانيتعداد كل نيروي 

  :تعداد نيروي انساني موثر بر كيفيت

Main Office Address : 

Type of Activity: 

Tel: 

Number of Total Employees: 

Number of Effective Employees: 
 :  1سايت كاري 

 : فعاليت

 : تلفن

 :تعداد كل نيروي انساني

 :تعداد نيروي انساني موثر بر كيفيت

Site No.1 : 

Type of Activity: 

Tel: 

Number of Total Employees: 

Number of Effective Employees: 
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 (Management) مديريت
Name: 

Tel: 

Mobile No.: 

E-Mail: 

 :نام و نام خانوادگي

 :شماره تماس مستقيم

 : شماره موبايل

 :آدرس ايميل

 (M.R)نماينده مديريت 

Name: 

Tel: 

Mobile No.: 

E-Mail: 

 :نام خانوادگينام و 

 :شماره تماس مستقيم

 : شماره موبايل

 :آدرس ايميل

 

:شرح خدمات مورد نياز   

  مميزي و صدور گواهينامه: 

ISO 45001  ISO 14001 ISO 50001 ISO 17020 ISO 22000 ISO 9001 

ISO 10668 SFBB ISO 27001 ISO 17021 ISO 10002 ISO TS 16949 

HACCP HSE ISO 20000 ISO 15189 ISO 10015 ISO 10006 

 ISO 10004 ISO 29001 ISO 23026 GMP IWA 1 ساير

............................................................................................................................................................................: در صورت انتخاب ساير استانداردها، نام آنها را درج نماييد  

 ---------     :تاريخ مورد نظر براي انجام خدمات مورد درخواست 

  بصورت اكرديته توسط( ها)گواهينامهAB   باشد             نباشد 

 ( :ها)درخواستي براي چاپ گواهينامه انگليسي تعداد نسخ     --------- 
 مي باشد          نمي باشد    :  نياز به نسخه ترجمه شده فارسي 

 

   موارد داراي داراي هزينه جداگانه از هزينه مميزي و صدور گواهينامه مي باشد. 

 (    اطالعات مربوطه در جدول ذيل ثبت شود) بلي      خير آيا مجموعه شما قبال داراي گواهينامه هاي استاندارد بوده است؟ 

  استاندارد نام هاي اخذ شده قبلي نامهتاريخ گواهي نام شركت صادر كننده گواهينامه

   1- 

   2- 

   3- 
 

 :درخواستي (ها)صدور گواهينامه نام شركت 

 :مشخصات تكميل كننده فرم 

 :   واحد :                                                                                             نام و نام خانوادگي

: و مهر امضاء     :                                                                                                شماره تماس   
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 (FR-100-01راهنماي تكميل فرم )                         

 :لطفاً در ثبت اطالعات و درخواست گواهینامه به نکات زیر توجه فرمائید 

 شرکت/ نام سازمان -

 نام سازمان به صورت کامل مطابق با مدارک قانونی ثبت شده ارائه شود. 

 نام فارسی و انگلیسی منطبق باشند. 

  نام تجاری محصول(Brand) در نام سازمان ذکر نشود. 

 (ها)آدرس محل -

 اند قرار گرفته مورد ممیزیقرار داشته و  دامنه سیستم مدیریتهایی ذکر شوند که در  فقط آدرس محل. 

 آدرس فارسی و انگلیسی کامالً با یکدیگر مطابقت داشته باشند. 

 تر  ، پائین...، مقابل ...، بعد از ...مانند سه راه )نماید و نیازی به ذکر جزئیات  در درج آدرس ذکر نام شهر، نام خیابان و پالک و کدپستی کفایت می

 .باشد نمی( و غیره... از 

 تم مدیریتدامنه کاربرد سیس -

  باشد مطابق قرارداددامنه کاربرد ذکر شده باید. 

  اقدام بهه   شرکت صدور گواهینامهسرممیز محترم ممکن است حسب شرایط و وضعیت سازمان بر اساس دامنه ممیزی شده در هماهنگی با ستاد

 .تغییر دامنه کاربرد ذکر شده در قرارداد نماید

  انگلیسی کامالً با یکدیگر منطبق باشندضروری است دامنه کاربرد فارسی و. 

 در صورت استفاده از لغات تخصصی از صحت آن اطمینان حاصل شود. 

 ارائه خدمات به صورت مشهخ   / دامنه کاربرد کلی اغلب شفافیت مورد نیاز را ندارد، لطفاً در ذکر دامنه تا جای ممکن روش تولید محصوالت

 .تعیین شود

 بهه صهورت شهفاک ذکهر شهده       های فیزیکی محدودهای و محیط زیست حتماً  هایی مثل ایمنی و بهداشت حرفه در ذکر دامنه کاربرد برای سیستم

 .باشند

  در ذکر دامنه کاربرد سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISMS حتماً ویرایش و تاریخ بیانیه کاربرد سیستم(Statement of Applicability)  ذکر شود. 

  بیشتر نشود( شامل فضای خالی)کاراکتر  033دامنه کاربرد از. 

 شرکت بر روی گواهینامه/ درج آرم سازمان -

 شرکت حداکثر تا دو هفته بعد از انجام ممیزی با کیفیهت  / شرکت بر روی گواهینامه، از ارسال آرم سازمان/ در صورت تمایل به درج آرم سازمان

 .مطمئن شوید Info@AKAP.irمگابایت به آدرس پست الکترونیک  0با حجم حداکثر  JPGمناسب چاپ ودر فرمت 

 .وارد بها دقهت تکمیهل و ارائهه شهوند     های ناخواسته بابت تغییر در گواهینامه کلیه مه  خواهشمند است جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی و تحمیل هزینه

بایهد پهیش از جلسهه    ... ارائه خدمات، ویهرایش اسهتاندارد و   / های تولید ص دامنه کاربرد، محلهر مورد تغییر نسبت به موارد قراردادی درخصو :نکته مهم

 .مطرح و هماهنگ شود 329- 77398388 با شماره تماس ختتامیه با واحد قراردادهای شرکتا


