
 

 
  

 

 1 از 1 صفحه  
 

 00/080/8008کد فرم: 
   

 تفاهم نامه بازرسی
Inspection Application 

       

 رد پذیرش می باشد . صنعتی فهامه موجود است  مو -با امضا این تفاهم نامه شرایط عمومی بازرسی که در پشت گواهی بازرسی و سایت شرکت مهندسی 

 

 

 

 

 تاریخ :   شماره درخواست :  

 «یدبا تشکر از انتخاب شرکت مهندسی صنعتی فهامه، تقاضا می شود فرم زیر را در دو نسخه تکمیل و پس از مهر و امضا به این شرکت عودت فرمای »
 

 مشخصات مشتری 

 شرکت/آقا/خانم:   تلفن :

 سمت شخص مورد تماس: موبایل: 

 ایمیل: فاکس:

 آدرس :

 
 

 مشخصات مدارک   
 شماره و تاریخ پروفرما / اعتبار اسنادی : 

 

   نوع بازرسی درخواستی  

  انطباق با استاندارد  در مبدأ  در مقصد

  ظاهری و اتفاقی  پیش از حمل  پس از حمل در مقصد
  سایر :  

 

 محل بازرسی :

 / بازرسی ظاهری و اتفاقی  PSIدامنه بازرسی 
 تأیید کمیت کاال به صورت  اتفاقی     011به صورت%                                                      بازرسی کیفیت به صورت ظاهری و اتفاقی   011 % و ظاهری 

 نمونه برداری و نظارت بر آزمایش                                                                                       نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه آکردیته                 

                      )هزینه ارسال نمونه به عهده ی شرکت بازرسی نیست.(                                       )چنانچه آزمایش در آزمایشگاه تولید کننده انجام شود(                       

                                                                                                              بازرسی بسته بندی      اری حملتأیید عالمت گذ  

        عالمت گذاری مشخص شود (.)                                                                               ( )نوع بسته بندی مشخص شود

                                                                                                    بازنگری مدارک کیفیت کاال             بازرسی حین ساخت 

 نظارت بر بارگیری 

    

  COI دامنه بازرسی  

                              کیفیت بر اساس ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   تأیید کمیت کاال به صورت اتفاقی  011%  

                                                                                        نمونه برداری و نظارت بر آزمایش    نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه آکردیته 

       هزینه ارسال نمونه به عهده ی شرکت بازرسی نیست.()                                                                 )چنانچه آزمایش در آزمایشگاه تولید کننده انجام شود(

                  بازرسی بسته بندی                                                                                                         تأیید عالمت گذاری حمل 

 )نوع عالمت گذاری مشخص شود.(                   )نوع بسته بندی مشخص شود.(                                                                                                     

                                                                                                   بازنگری مدارک  کیفیت کا ال                نظارت بر بارگیری 

  توضیح داده شود.()شرایط دیگر 

 
 

 

 درخواست کننده  امضا                                                                                                                     


