فرم پرسشنامه
با تشکر از اینکه شرکت  DNWرا انتخاب نمودید خواهشمند است اطالعات زیر را تکمیل نموده تا در اسرع وقت اطالعات الزم برای شما ارسال
شود.
-1

نام سازمان :

-2

نام مدیر عامل :

-3

نام نماینده مدیریت در سیستم های مدیریت :

-4

محل استقرار :

-

آدرس کارخانه ( در صورت وجود به صورت کامل با ذکر کدپستی ) :

شماره تلفن و فکس :
پست الکترونیکی :
-

آدرس دفتر مرکزی ( در صورت وجود به صورت کامل با ذکر کدپستی ) :

شماره تلفن و فکس :
پست الکترونیکی :
-

مشخصات کامل مشتمل بر نشانی ،نوع فعالیت و تعداد پرسنل کلیه مکانهایی که به غیر از محل کارخانه و دفتر مرکزی در طیف

فعالیت سازمان و دامنه کاربرد سیستمهای مدیریتی قرار میگیرند عبارتند از:
-5

زمینه فعالیت سازمان به طور کامل و دقیق :
...................................................................................................................................................................

-6

خدمات  /محصوالت تولیدی سازمان که در دامنه کاربرد سیستمهای مدیریتی قرار میگیرند:

...................................................................................................................................................................
-7

آیا سازمان مسئولیت طراحی محصوالت خود را به عهده دارد؟

بلی

خیر

چنانچه سازمان به صورت کلی و یا جزءی فعالیتهای منجر به تولید محصول نهایی خودرا به صورت برون سپاری به سازمان دیگری محول کرده است
شرح فعالیت محوله و مشخصات سازمان مربوطه به صورت کامل و دقیق ذکر شود :
...................................................................................................................... .............................................
-8
-

پرسنل سازمان

تعداد کل پرسنل سازمان… :

-

تعداد شیفت کاری سازمان… :

-

تعداد پرسنل موثر برکیفیت :

-

تعداد پرسنل موثر برکیفیت به تفکیک هر شیفت نوبت کاری بر طبق جدول زیر عبارتند از :
تعداد پرسنل

روزکار ثابت

شیفت 1

شیفت 2

شیفت 3

کارخانه
دفترمرکزی
سایر مراکز
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آیا در آن سازمان سیستمهای مدیریتی مبتنی بر سری استاندارد 9001وجود دارد ؟ بلی

-9

خیر

در حال استقرار در صورت

مثبت بودن پاسخ موارد زیر را مشخص نمایید :
...................................................................................................................................................
-

نام شرکت یا شخص مشاور سیستم های مدیریت :

نوع گواهینامه و نام شرکتهای صادرکننده گواهینامه:

-01

ممیزی و صدورگواهینامه کدام یک از سیستم های مدیریت مورد درخواست شما می باشد :
ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 

-00

ISO 27001:2013 
ISO/TS 29001 
ISO 9001-HACCP 

تاریخ ممیزی :

تاریخ تقریبی مورد نظر جهت انجام ممیزی مرحله اول :

-

تاریخ تقریبی مورد نظر جهت انجام ممیزی مرحله دوم :

-12

ISO 10002:2014 
ISO 10004:2012 
ISO 22000:2005 

IMS 
HSE 

چگونه با خدمات صدور گواهینامه شرکت  DNWآشنا شده اید ؟


شرکت مشاور





دوره آموزشی



مرکز ملی تایید

وبسایت

صالحیت

-01

مشخصات تکمیل کننده فرم درخواست :
نام و نام خانوادگی :

سمت:

امضاء:

تاریخ:

راهنمای تکمیل فرم
لطفاً در ثبت اطالعات و درخواست گواهینامه به نکات زیر توجه فرمائید:
-

نام سازمان /شرکت




-

نام سازمان به صورت کامل مطابق با مدارک قانونی ثبت شده ارائه شود.
نام فارسی و انگلیسی منطبق باشند.
نام تجاری محصول ) (Brandدر نام سازمان ذکر نشود.
آدرس محل(ها)



فقط آدرس محلهایی ذکر شوند که در دامنه سیستم مدیریت قرار داشته و مورد ممیزی قرار گرفتهاند.



آدرس فارسی و انگلیسی کامالً با یکدیگر مطابقت داشته باشند.



در درج آدرس ذکر نام شهر ،نام خیابان و پالک و کدپستی کفایت مینماید و نیازی به ذکر جزئیات (مانند سهه راه  ،...بعهد از  ،...مقابهل ،...
پائینتر از  ...و غیره) نمیباشد.
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آدرس محل اصلی سازمان (محل استقرار مدیریت و تولید /ارائه خدمات) در صفحه اول ذکر شده و آدرس سهایر محهلهها در دامنهه سیسهتم
مدیریت در صفحات پیوست با ذکر تعداد صفحات ارائه شوند.
دامنه کاربرد سیستم مدیریت



دامنه کاربرد ذکر شده باید مطابق قرارداد باشد.



سرممیز محترم ممکن است حسب شرایط و وضعیت سازمان بر اساس دامنه ممیزی شده در هماهنگی با ستاد دانا نوونهداد  DNW-اقهدام بهه
تغییر دامنه کاربرد ذکر شده در قرارداد نماید.



ضروری است دامنه کاربرد فارسی و انگلیسی کامالً با یکدیگر منطبق باشند.



در صورت استفاده از لغات تخصصی از صحت آن اطمینان حاصل شود.



دامنه کاربرد کلی اغلب شفافیت مورد نیاز را ندارد ،لطفاً در ذکر دامنه تا جهای ممکهن روت تولیهد محصهوالت /ارائهه خهدمات بهه صهورت
مشخص تعیین شود.



در ذکر دامنه کاربرد برای سیستمهایی مثل ایمنی و بهداشت حرفهای و محیط زیست حتماً محدودههای فیزیکی به صورت شفاف ذکر شهده
باشند.
درج آرم سازمان /شرکت بر روی گواهینامه



در صورت تمایل به درج آرم سازمان /شرکت بر روی گواهینامه ،از ارسال آرم سازمان /شرکت حداکثر تا دو هفته بعهد از انجهام ممیهزی بها
کیفیت مناسب چاپ ودر فرمت  JPGبا حجم حداکثر  3مگابایت به آدرس پست الکترونیک  dnwcert@gmail.comمطمئن شوید.

در صورت نیاز به نسخ اضافی یا گواهینامه به سایر زبانها لطفاً موارد با دقت در فرم اصلی و پیوستها منعکس شود.
خواهشمند است جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی و تحمیل هزینههای ناخواسته بابت تغییر در گواهینامه کلیه موارد با دقت تکمیل و ارائه شوند.
نکته مهم :هر مورد تغییر نسبت به موارد قراردادی درخصوص دامنه کاربرد ،محل های تولید /ارائه خدمات ،ویرایش استاندارد و  ...باید پهیش از جلسهه
اختتامیه با دفتر قراردادهای شرکت دانا نوونداد  DNW-با شماره تماسهای 121-22637957و  121-22639257مطرح و هماهنگ شود.
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