برگ درخواست تاييد صالحيت شركت بازرسي
-1وبم ضزوت
-2آدرس لبوًوي ضزوت
-3تلفه  ،ديروگبر ي EMAIL
-4متمبضي تبييذ صالحيت در سميىٍ ( ثز اسبس پيًست ضمبرٌ ) 4
-5وبم ي وبم خبوًادگي مذيز ػبمل يب ثبالتزيه ممبم اجزايي
-6وبم ي وبم خبوًادگي جبوطيه مذيز ػبمل
-7وبم ي وبم خبوًادگي مذيز يب مذيزان فىي
-8وبم ي وبم خبوًادگي سُبمذاران اصلي ضزوت ي ميشان سُبم َزيه
 -9آگُي ثجت ضزوت در ريسوبمٍ رسمي
 -10اسبسىبمٍ
 -11آگُي آخزيه تغييزات َيبت مذيزٌ درريسوبمٍ رسمي
 -12آخزيه گشارش مبلي حسبثزسي ضذٌ
 -13فُزست آخزيه ثيمٍ وبروىبن دايمي (تمبم يلت)
-14سبثمٍ وبر ثبسرسي ضزوت ثؼىًان ضخصيت حمًلي (ثٍ سبل )
-15سبثمٍ حضًر در فُزست ضزوت َبي تبييذ صالحيت ضذٌ سبسمبن ملي استبوذارد در صًرت تبييذ صالحيت
(ثٍ سبل )
 -16تؼذاد ضؼت ثجت ضذٌ
 -17تؼذادآسمبيطگبٌ َبي آوزديتٍ تحت مبلىيت
 -18ميشان سزمبيٍ ثجت ضذٌ (ثٍ ميليًن ريبل ثزاي ضزوت َبي ايزاوي)(َشار دالر ثزاي ضزوت َبي خبرجي)
 -19ميشان دارايي ثبثت يجبري(ثٍ ميليًن ريبل ثزاي ضزوت َبي ايزاوي)(َشار دالر ثزاي ضزوت َبي خبرجي)
 -20تؼذاد ثبسرسيه ي وبرضىبسبن تمبم يلت
 -21تؼذاد وبرضىبسبن داراي پزياوٍ وبرضىبسي استبوذارد در رضتٍ مزتجظ
 -22مطبروت در تذييه استبوذارد َبي ملي  ،تحميك  ،چبح وتبة ي ممبلٍ  ،سخىزاوي  ،تزجمٍ  ،ييزايص ي سبيز
َمىبري َبي آمًسضي وظيز ارائٍ عزح ي پيطىُبد ي فؼبليت َبي فزَىگي مزتجظ

 -23ػضًيت در مجبمغ ملي ي ثيه المللي مزتجظ
 -24گًاَي َب ي تبييذ يٍ َبي مزتجظ اخذ ضذٌ در داخل وطًر (اس لجيل مؼبيوت وظبرت راَجزدي ،ضزوت ملي
گبس) ي ثيه المللي مزتجظ
 -25مجلغ ثيمٍ وبمٍ مسئًليت حزفٍ اي ( در َزحبدثٍ ي در عًل مذت ثيمٍ)
 -26تطزيح وبمل ي دليك سميىٍ َبي فىي ي وًع ثبسرسي در مىبعك جغزافيبيي مًرد درخًاست ي مزتجظ ثب
درخًاست تبييذ صالحيت
 -27مذارن داوطگبَي مزتجظ وبرضىبسي ثٍ ثبال ي يب سبيز مذارن مزثًط ثٍ سًاثك آمًسضي ،وبري ،تجزثي ي
تخصصي وبروىبن فىي تمبم يلت
 -28تطىيالت ي ومًدار سبسمبوي  ،فُزست مطبغل تخصصي
 – 29مؼزفي داروذگبن امضب مجبس
 -30ارائٍ وسخٍ ومًوٍ اس گشارش َبي ثبسرسي
 -32ضزح َزگًوٍ اعالػبت ديگز در سميىٍ سبختبر اسبسي ضزوت  ،مزس ثيه ػمليبت اصلي ثبسرسي ي يظبيف
ومىي يب جىجي يب سبيز فؼبليت َبي ضزوت اس ومغٍ وظز ػذم يجًد مىبفغ تجبري ي فؼبليت َبي متؼبرض
 -33در صًرتيىٍ ضزوت ثبسرسي وىىذٌ ثخطي اس يه سبسمبن ثشرگتز است ،وحًٌ ارتجبط خًد را ثب آن سبسمبن
تطزيح ومبيذ
 -34ارائٍ وظبمىبمٍ ي رييٍ َبي ثبسرسي ي خظ مطي ويفيت
 -35ضزح تجُيشات ،يسبيل ي استبوذاردَبي مًرد استفبدٌ ي ثزوبمٍ وبليجزاسيًن تجُيشات
 -36ضزح ريش َبي ثبسرسي ي ومًوٍ ثزداري ثز اسبس سميىٍ َبي درخًاست
يبدآيري -ضزوت ثبسرسي ثبيذ در راثغٍ ثب َز ثىذ مذارن مؼتجز ارائٍ دادٌ ي فمظ امتيبس رديف َبيي وٍ داراي مذارن مؼتجز ي ارسيبثي ضذٌ مي
ثبضىذ  ،محسًة خًاَىذ ضذ.
يبدآيري – اعالػبت فًق ثبيذ ثٍ صًرت ضفبف ارائٍ ضًوذ.

ايىجبوت ..............مذيزػبمل /رييس َيبت مذيزٌ ضزوت ثبسرسي  ........صحت پبسخ وليٍ ثىذ َبي فًق را تبييذ
مي ومبيذ.
امضبء

