شماره :
تاريخ :
پيوست :

عىًان  :تقاضاي تائيد صالحيت مدير كىترل كيفيت
از :واحد توليدي ................................
به :اداره كل استاندارد استان كردستان
بب سالم
احتزاهبً ،درذَاست صدٍر پزٍاًِ تبیید صالحیت خاًن  /آقبي  ......................................فزسًد  .........................دارًدُ ضٌبسٌبهِ بِ ضوبرُ ....................
ٍ کد هلی  .....................................صبدرُ اس  ...........................داراي هدرک ٍ رضتِ تحصیلی  .................................بب ضوبرُ تلفي ّوزاُ
 ٍ .......................................آدرس پست الکتزًٍیکی  .......................................................................را بِ عٌَاى هدیز کٌتزل کیفیت بزاي هحصَل
 ...................................................ایي ٍاحد تَلیدي ارسبل هیگزدد .ذَاّطوٌد است بب تَجِ بِ هستٌدات پیَست دستَر فزهبئید اقدام السم
هعوَل فزهبیٌد.

مستندات پيوست این فرم براي تحویل به اداره كل استاندارد :
 -2فتَکپی کبرت هلی؛
1ـ فتَکپی ضٌبسٌبهِ هدیز کٌتزل کیفیت ؛
3ـ گَاّی دٍرُّبي کبرآهَسي (درصَرت گذراًدى دٍرُ)؛
2ـ فتَکپی آذزیي هدرک تحصیلی (لیسبًس ٍ ببالتز)؛
5ـ فتَکپی کبرت پبیبى ذدهت یب هعبفیت اس ذدهت؛
4ـ فتَکپی لیست بیوِ )در صَرت ٍجَد سَابق کبري)؛
 -8استعفبء یب تسَیِ حسبة هدیز کٌتزل کیفیت قبلی؛
 -7فتَکپی پزٍاًِ بْزُبزداري یب جَاس تبسیس ٍاحد تَلیدي؛
 -9ارائِ اسبسٌبهِ ٍ آذزیي تغییزات ضزکت ّوزاُ بب ًبهِ هکتَة داراي ضوبرُ ٍ تبرید کِ حبٍي اسبهی سْبم داراى ضزکت ببضد؛
 -10قزار داد کبر داراي ضوبرُ ٍ تبرید تبیید ضدُ تَسط ادارُ کبر ضْزستبى هزبَطِ؛
 -11عَدت اصل پزٍاًِ تبیید صالحیت هدیز کٌتزل کیفیت قبلی (در صَرت ٍجَد اعتببر)؛
 -12عضَیت در اًجوي صٌفی هدیزاى کٌتزل کیفیت بزاي ٍاحدّبي تَلیدي ضْزستبىّبي سقش ،ببًِ ،هزیَاى ٍ سزٍآببد ٍ عضَیت در جبهعِ
هدیزاى کٌتزل کیفیت ٍ هسئَلیي فٌی صٌبیع استبى کزدستبى بزاي ٍاحدّبي تَلیدي هستقز در سبیز ضْزستبىّبي استبى.

 -13ثبت ًبم در سبهبًِ ثٌب (ثبت ًبم الکتزًٍیک قضبیی) بِ آدرسsana.adliran.ir :
اقدامات الزم پس از ثبت فرم و پيوستهاي آن در دبيرخانه اداره كل :
 -1ثبت الکتزًٍیکی اطالعبت هتقبضی در سبهبًِ ًظبرت بز اجزاي استبًدارد بِ آدرسisom.isiri.gov.ir :
 -2قبَلی در آسهَى جبهع (هٌببع آسهَى جبهع در سبیت ادارُ کل استبًدارد کزدستبى بِ آدرس  isirkurd.irهَجَد است)؛
 -3ضزکت در دٍرُ کبرآهَسي ٍ ارائِ گَاّیٌبهِ ( در صَرت عدم ارائِ گَاّی کبرآهَسي هزتبط بب هحصَل ٍاحد تَلیدي)؛
 -4رسید فیص ٍاریشي بِ هبلغ  1194640ریبل بِ حسبة  2175444351004بِ ًبم توزکش درآهدي حبصل اس ذدهبت ًشد ببًک هلی ضعبِ
هزکشي سٌٌدج؛
 -5تعْد ًبهِ تبیید ضدُ در دفتزذبًِ اسٌبد رسوی؛
 -6هعزفی جبًطیي هدیز کٌتزل کیفیت بِ ّوزاُ فتَکپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی ٍ گَاّی هبٌی بز گذراًدى آهَسضْبي السم.
هدارکی را ارائِ
تذکز :در ّز هزحلِ اي اس فزآیٌد تبئید صالحیت کِ بزاي ادارُ کل استبًدارد استبى هحزس ضَد کِ هتقبضی ذالف ٍاقعیت
ًوَدُ است ایي ادارُ کل هجبس است پذیزش هتقبضی یب پزٍاًِ تبیید صالحیت صبدر ضدُ بزاي هتقبضی را لغَ ًوبید.

وام ي وامخاوًادگي مدير ياحد تًليدي :ومايىدٌ اوجمه /جامعٍ مديران كىترل كيفيت:
امضاء  :امضا:
آدرس ٍ تلفي اًجوي هدیراى کٌترل کیفیت شْرستاىّای هریَاى ٍ سرٍآباد  :هریَاى -بلَار هعلن -رٍبِرٍی فرٌّگسراٌّ -رستاى راُ ٍ داًش
تلفکس34542002 :
آدرس ٍ تلفي اًجوي هدیراى کٌترل کیفیت شْرستاىّای سقس ٍ باًِ

 :بلَار شْید بْشتی -سایت اداری -جٌب سازهاى ًظام هٌْدسی -ادارُ

استاًدارد تلفي36278387 :
آدرس ٍ تلفي اًجوي هدیراى کٌترل کیفیت استاى :کوربٌدی بْشت هحودی -جٌب شْرک صٌعتی شوارُ

 -3خاًِ صٌعت ٍ هعدى -تلفي:

33383453

شمارٌ شىاسايي FR 225/14 :

