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فهرست استاندارد های مورد درخواست :
☐ ISO 45001

☐ ISO 14001

☐ ISO 22000

☐ ISO 13485

☐ ISO 9001

☐ GMP

☐ ISO 27000

☐ ISO 10004

☐ ISO 10002

☐ FSSC 22000
Other :

 .2مشخصات عمومی :
نام شرکت به فارسی

نام شرکت به انگلیسی

شماره ثبت شرکت

نام مدیر عامل

شناسه ملی شرکت

کد اقتصادی شرکت

نشانی شرکت به فارسی
نشانی شرکت به انگلیسی
نشانی کارخانه به فارسی
نشانی کارخانه به انگلیسی
نام فرد رابط به فارسی

نام فرد رابط به انگلیسی

شماره موبایل فرد رابط

نشانی ایمیل فرد رابط

نام فرد حسابدار

شماره فکس شرکت

شماره تماس شرکت

شماره فکس کارخانه

شماره تماس کارخانه

نشانی وب سایت شرکت

نشانی ایمیل شرکت

کد پستی

 .3مشخصات مرتبط با سازمان :
تعداد پرسنل تضمین کیفیت

تعداد کل پرسنل

تعداد سایت ها

زبان پرسنل

تعداد شیفت کاری
ساعت کاری

 .4دامنه کاری :
زمینه فعالیت (به فارسی)
Scope of activities
)(English

 .5مشخصات محصول /محصوالت :
ردیف

نام کاال

نام کاال به انگلیسی

استانداردهای مرتبط

الزامات قانونی

کاربرد کاال
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 .6اطالعات تکمیلی:
آیا شرکت در حال حاضر از خدمات مشاوره ای استفاده می نماید ؟  ..............نام مشاور ...........................................
آیا شرکت در گذشته نیز گواهینامه های بین المللی دریافت نموده است ؟(نام گواهینامه ها) ...................................
از چه زمانی شرکت آغاز به استقرار سیستم مدیریت مورد درخواست نموده است ؟ .................................................
کدامیک از بندهای استاندارد در سیستم شما مستثنی شده است ؟ ..........................................................................
فرایندهای برون سپاری شده شرکت را نام ببرید.
.................................................................................................
 .7مدارک مورد نیاز  :لطفا مدارک زیر را به پیوست برای شرکت ایرانیان گواه کوثر ارسال فرمایید .
فهرست مستندات شرکت
چارت سازمانی

فهرست مجوزها و پروانه های قانونی شرکت
نشانی سایر شعبات شرکت در صورت وجود بر روی سربرگ شرکت

 .8چنانچه مایل به دریافت گواهینامه  ISO 13485:2016میباشید به سواالت زیر پاسخ دهید :
آیا محصول شما به صورت استریل عرضه می گردد ؟

کالس خطر محصول

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

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

آیا محصول شما کاشتنی (فعال یا غیرفعال) است ؟

آیا تکنیکال فایل شما در اداره کل تجهیزات پزشکی بررسی و تایید

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

شده است ؟ ........................

 .9چنانچه مایل به دریافت گواهینامه مختص صنایع غذایی می باشید به سواالت زیر پاسخ دهید:
تعداد خطوط تولید................................... :

تعداد .............................................. : CCP

تعداد مطالعات ................................... : HACCP

تعداد ................................................ : PRP

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:

سمت تکمیل کننده :

تاریخ تکمیل فرم:

مهر و امضا تکمیل کننده :

*توجه



لطفا تمام موارد به صورت کامل پر شود.



زمینه فعالیت شرکت نیز باید به صورت دقیق تکمیل شود .تمامی محصوالت یا تمامی گروه محصوالت باید ذکر شوند .الزم به ذکر است اعالم
زمینه فعالیت ( )scopeبه صورت کلی گویی مورد قبول نخواهد بود .در صورت داشتن خدمات دیگر من جمله خدمات پس از فروش لطفا
اعالم بفرمایید.
حتما مهر و امضا بفرمایید.



