فرم درخواست خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت
مشخصات سازمان درخواست کننده

نام گروه (چنانچه سازمان زیر مجموعهای از یک گروه تجاری /صنعتی /خدماتی است):

نام سازمان:
زمینه فعالیت:
شماره ثبت:
نشانی اینترنتی سایت:

شناسه ملی:

آدرس:
کد پستی:

کد اقتصادی:

فکس:

تلفن:

موبایل:

نام مدیر عامل (مدیر ارشد سازمان):
فکس:
تلفن:
نام نماینده مدیریت:
فکس:
تلفن:

Email:
موبایل:
Email:
استاندارد(ها)/برنامه(ها)ی مورد درخواست برای ممیزی

☐ ISO/TS 29001:2010
☐ ISO 22000:2005
☐ISO 10004:2012
☐ Other:

☐ ISO 45001:2018
☐ ISO 50001:2011
☐ ISO 10002:2014
☐ HSE-MS

☐ ISO 14001:2015
)☐ HSE-MS (OGP
☐ HACCP
☐ ISO 10015:1999

☐ ISO 9001:2015
☐ ISO/IEC 27001:2005
☐ ISO 22000:2015
☐ ISO 13485:2003

دامنه ( )Scopeمورد درخواست برای گواهینامه(ها):
گستره (نوع/اندازه) محصوالت/خدمات:
نام تجاری محصوالت/خدمات:
چه گروه(هایی) از مصرف کنندگان ،سازمانها ،شرکت ها و یا صنایعی مشتریان اصلی محصوالت/خدمات سازمان شما هستند؟
گستره (نوع/اندازه) مواد اولیه مورد استفاده برای تولید/ساخت/ارائه خدمات محصوالت/خدمات سازمان:
چه بخشهایی از فعالیتها/فرایندهای سازمان شما برونسپاری و یا به پیمانکار سپرده شده است؟
آدرس محلهای کاری (سایتهای کاری)تحت پوشش سیستم(های) مدیریت درخواست شده

سایت شماره :1

نام سایت(مانند :دفتر مرکزی ،کارخانه ،پروژه و :)...

آدرس:
فعالیت های اصلی در سایت (مانند :فروش ،تولید ،طراحی و :)...
سایت شماره :2

نام سایت(مانند :دفتر مرکزی ،کارخانه ،پروژه و :)...

آدرس:
فعالیت های اصلی در سایت (مانند :فروش ،تولید ،طراحی و :)...
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فرم درخواست خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت
سایت شماره : 3

نام سایت(مانند :دفتر مرکزی ،کارخانه ،پروژه و :)...

آدرس:
فعالیت های اصلی در سایت (مانند :فروش ،تولید ،طراحی و :)...

سایت شماره :4

نام سایت(مانند :دفتر مرکزی ،کارخانه ،پروژه و :)...

آدرس:
فعالیت های اصلی در سایت (مانند :فروش ،تولید ،طراحی و :)...

تعداد کل پرسنل فعال در دامنه سیستم(های) مدیریت درخواستی؟
توزیع پرسنل در سایت(های) کاری

سایت شماره 1

سایت شماره 2

سایت شماره 4

سایت شماره 3

خارج از سازمان

تعداد کل پرسنل در دامنه کاری
تعداد کل پرسنل شیفت کاری در هر سایت

تعداد شیفتهای کاری در سایت
توزیع پرسنل در فرایندهای کاری سازمان در سایت(های) کاری

سایت شماره 1

سایت شماره 2

سایت شماره 3

سایت شماره 4

طراحی/توسعه
ارائه خدمت
نصب و راهاندازی
خرید
انبارداری/توزیع
خدمات پس از فروش
بازاریابی و فروش
QA/HSE/QHSE

مدیریت پروژه
اداری و مالی
آیا محصوالت/خدمات شما تحت پوشش استاندارد(های) اجباری و یا تشویقی صنفی/ملی/بینالمللی هستند؟
☐ خیر ☐ بله (لطفا شماره استاندارد را ذکر نمائید):
انطباق با چه قوانین و مقرراتی (ملی/منطقهای/بینالمللی) در سیستم مدیریت سازمان شما تعریف شده است؟
آیا برای پیادهسازی سیستم(های) مدیریتی درخواستی سازمان خود از خدمات مشاور سیستم استفاده کردهاید؟
☐ خیر ☐ بله (لطفا نام و شماره تماس مشاور خود را ذکر نمائید):
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خارج از سازمان

فرم درخواست خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت
آیا سیستم(های) مدیریتی درخواستی در سازمان شما پیادهسازی شدهاست؟ ☐ خیر ☐ بله تاریخ پیادهسازی:
آیا سازمان شما قبال گواهینامه(های) سیستمهای مدیریت (مانند ISO 14001 ،ISO 9001 :و  )...دریافت نموده است؟
☐ خیر ☐ بله (لطفا مشخصات آن(ها) شامل نوع استاندارد ،تاریخ صدور ،تاریخ انقضاء و موسسه صادر کننده را ذکر نمائید).
آیا بازنگری مدیریت (حداقل یک نوبت) انجام شده است؟

آیا ممیزی داخلی (حداقل یک دوره کامل) انجام شده است؟

آیا چرخه ارزیابی ریسک (در صورت کاربرد ،مانند سیستم مدیریت  )HSEدر سازمان استقرار یافته است؟
آیا شناسایی مخاطرات ایمنی مواد غذایی (برای استاندارد ( )ISO 22000در صورت درخواست استاندارد فوق) صورت گرفته است؟
آیا روش اجرایی تعریف شدهای برای رسیدگی به شکایات مشتریان وجود دارد؟
تاریخ مد نظر سازمان جهت ممیزی:
نحوه آشنایی شما با :AFNOR
☐ آشنایی با پرسنل AFNOR

☐ وب سایت

☐ رسانهها

☐ سمینار و کنفرانس

☐ دورههای آموزشی

☐ بازاریابی AFNOR

☐ انتشارات AFNOR

☐ معرفی مشاور

☐ مشتریان AFNOR

☐ سایر:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:

تاریخ تکمیل:

سمت سازمانی:

امضاء

لطفاً این فرم را پس از تكمیل برای موسسه  AFNOR IRANبه شماره واتس آپ  09916463462و یا
به آدرس  afnor.iran@gmail.comیا  Info@afnor.irویا  en.ferdosi@gmail.comایمیل
نمائید.
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