
… Your Qualities are You Assets
 We Can Certify Them

CE Marking / GOST-Rپرسشنامه صدور گواهینامه 

به ما کمک می نماید تا با سازمان و محصوالت شما و خدمات درخواستی مد نظر شما آشنایی بیشتری پیدا نماییم تا بتوانیم پرسشنامه اطالعات این 

 همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه قدردانی می نماییم.از از خدمات بهتری را به شما ارائه نماییم. پیشاپیش 

قابل تکمیل باشد، صرفا بروی یکی از خط ها کلیک نمایید و  Acrobat Readerفرم به نحوی تدوین شده است تا به راحتی توسط نرم افزار این 

 اطالعات درخواستی را تایپ فرمایید. 

را توسط یکی از روش های زیر برای دپارتمان گواهینامه محصول  مربوط را ذخیره نمایید و آنفایل  خواهشمند است پس از تکمیل این پرسشنامه

 ارسال فرمایید. TÜV InterCert Iranو بازرسی فنی شرکت 

EMAIL: info@tuv-intercert.ir FAX: +98 (21) 2680 0395

 

 نام ثبت شده شرکت: 

 آدرس قابل درج بروی گواهینامه / گزارش:

 کد پستی: 

 وب سایت: فکس:    تلفن :

کد اقتصادی: شناسه ملی شرکت :

 زمینه فعالیت شرکت: 

 ثبت شده شرکت(:د و اقتصادی شرکت )در صورت تفاوت با نام ننام بر

  :استفاده در تولید محصولتکنولوژی مورد 

خیر بلی   آیا بخشی از / تمامی محصول توسط تامین کننده ساخته می شود ؟

 نام تامین کننده و بخش هایی از محصول که توسط ایشان تولید می شود را نام ببریددر صورت جواب مثبت 

شماسازمان مشخصات  ۱

mailto:info@tuv-intercert.ir
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محصول / انطباق فرآیندپرسشنامه صدور گواهینامه 

رابط دوم  رابط اول

 نام و نام خانوادگی:  نام و نام خانوادگی:

  شماره تلفن: شماره تلفن:

  موبایل:  موبایل:

 سمت سازمانی:  سمت سازمانی:

خیر   بلی   های مرتبط در این زمینه را صورت می دهد:یت های اینده / مشاوری از طرف شما فعالآیا نم

ایمیل: تلفن: نام رابط:

 

(DIN 1234)به طور مثال / استانداردهای مورد نظر برای محصول / فرآیند تولید خود را اعالم فرمایید: الزامات لطفاً 

درج نمایید.  زیرمحصول مورد نظر را مطابق با اطالعات سایت  (Customs Code/ Customs Tariff) گمرکیکد  لطفاً

http://www.tariffnumber.com

فرآیند مورد نظر جهت انجام بازرسی و همچنین مشخصاتی از قبیل مدل، سایز و ... محصوالت را بیان فرمائید.دامنه محصوالت / لطفاً 

محصول )محصوالت( / فرآیند)های( اشاره شده در باال مشارکت دارند؟ چه تعداد نفراتی به صورت مستقیم در تولید 

رابط در سازمانمشخصات  ۲

 الزامات تست / بازرسی ۳
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پرسشنامه صدور گواهینامه محصول / انطباق فرآیند

 

خیربلی  م مدیریت کیفیت مستند می باشد ؟آیا سازمان دارای سیست

خیربلی می باشد ؟ ISO 9001در صورت جواب مثبت، آیا این سیستم دارای گواهینامه 

در صورت جواب مثبت چه سازمانی گواهینامه را صادر نموده است؟

 

هرگونه گواهینامه دیگری می باشد اطالعات مربوط به این گواهینامه )ها( را ذکر فرمایید.طفاً در صورتیکه سازمان دارای ل

خیر   بلی  در حال حاضر محصولی که برای آن گواهینامه انطباق درخواست شده است در حل تولید می باشد ؟آیا 

 تیراژ / حجم حدودی تولید محصول ؟ 

 

و بر اساس این خط مشی ما متعهد به کنترل و دارای خط مشی زیست محیطی می باشد  TÜV InterCert GmbHتوجه به اینکه شرکت با 

ه در مواد اولیه ای ک بهبود عملکرد زیست محیطی مرتبط با فعالیت های خود می باشیم، لذا خواهشمندیم در راستای دستیابی به این مهم، لطفاً

  یید.تولید این محصول از آن استفاده نموده اید را اعالم بفرما

خیربلی  تولیدی  شما شرایط جابه جایی و نگهداری خاصی می باشد ؟ محصولآیا 

در صورت پاسخ مثبت، لطفاً شرایط مرتبط با جابه جایی و نگهداری محصول را اعالم فرمایید.

سیستم مدیریت کیفیت ۴

سایر اطالعات ۵

خط مشی زیست محیطی ۶
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برای نفرات خارجی که وارد یا دوره آموزش خاصی که بر اساس خط مشی ایمنی و بهداشت سازمان شما و لوازم حفاظت فردی در صورتی که  فاًلط

 اعالم فرمایید. ،الزام شده استسازمان شما می شوند 

آن را از طریق ایمیل و یا فکس برای شرکت مجدد از همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه، خواهشمندیم پس از تکمیل این پرسشنامه، تشکر 

TÜV InterCert Iran .ارسال فرمایید

 تاریخ:  امضاء:

:سمت سازمانی  نام و نام خانوادگی:

خط مشی ایمنی و بهداشت  ۷
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