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4/2، ٍاحد  2تْزاى ، خيبببى هيزداهبد ، هيداى هبدر ، بزج بيژى ، طبقِ   

 

 

 ردیف لطفب بزای کبهل شدى اطالػبت هب بِ سَال ّبی سیز پبسخ دّيد.

 1  خيز                   بلیدادُ شدُ است؟              آگْی ثبت ٍاحد تَليدی / خدهبتی در رٍسًبهِ رسوی آیب 

 2  بلی                   خيز        اخذ شدُ است؟     پزٍاًِ تبسيس / پزٍاًِ بْزُ بزداری/ پزٍاًِ فؼبليت اس هزاجغ قبًًَی آیب

بلی                   خيز             دادُ شدُ است؟ آگْی ثبت ًبم / ػالهت تجبری هحصَل در رٍسًبهِ رسوی آیب  3 

، صبدر شدُ تَسط هَسسبت گَاّی کٌٌدُ تبیيد صالحيت شدُ اس طزف ISO 9001آیب سبسهبى، گَاّيٌبهِ استقزار سيستن هدیزیت کيفيت 

 بلی                   خيز              ٍ ...... دارد؟ ISO 22000ٍ یب   HACCPًظبم تبیيد صالحيت ٍ یب 

 درصَرت هثبت بَدى جَاة، ًَع گَاّيٌبهِ ٍ شزکت صبدرکٌٌدُ آى را بٌَیسيد.
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 5 بلی                   خيز               اخذ شدُ است؟ اس ٍسارت ببسرگبًی "ایزاى کد "کد هلی آیب 

 بلی                   خيز             دارد؟ آسهبیشگبُ اختصبصی  آیب سبسهبى

 درصَرت هٌفی بَدى جَاة:

 بلی                   خيز           دارد؟ قزارداد رسوی یکسبلِ بب آسهبیشگبُ / آسهبیشگبُ هشتزک بب سبیز ٍاحدّبی تَليدی آیب سبسهبى، 

 درصَرت هثبت بَدى جَاة، ًبم آسهبیشگبُ :
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 بلی                   خيز         دارد؟   هدیز / هسئَل کٌتزل کيفيت آیب سبسهبى، 

  درصَرت هثبت بَدى جَاة، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هدیز/ هسئَل کٌتزل کيفيت : 

 بلی                   خيز            دارد؟  صالحيت تبٌیيد پزٍاًِآیب هدیز/ هسئَل کٌتزل کيفيت، 
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اهضب:                                                                       ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکويل کٌٌدُ فزم:  
                                شوبرُ توبس :                                                              سوت:

F-009-01 

 ایران فرم درخواست برای صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد

را بزگشیدُ اید ، خَاّشوٌدین ایي فزم را تکويل ًوَدُ ٍ بزای هب ارسبل ًوبیيد تب در کوتزیي  TUV Worldشزکت ضوي تشکز اس ایٌکِ 

 .سهبى بتَاًين خَاستِ ّبی شوب را بزآٍردُ سبسین 

   :ًبم هدیز ػبهل -2

 شوبرُ توبس :

  :ًبم سبسهبى)بِ صَرت کبهل( -1

 تلفي / فکس : 

 سبسهبى:داهٌِ کبری  -4
 

 هدیزیت:ًبم ًوبیٌدُ  -3
 

 شوبرُ توبس :

 تؼداد پزسٌل هَثز بزکيفيت : -5 شوبرُ استبًدارد / استبًداردّبی هلی هزتبط بب هحصَل / هحصَالت: -6
 

  تؼداد کل پزسٌل :

 آدرس دفتز هزکشی :-7 
 

 آدرس کبرخبًِ :     


