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 : (Full name of laboratory) آزمایشگاهنام کامل 

 :( .Registration No) شماره ثبت :(Registration Date) تاریخ ثبت :(.National ID) شناسه ملی

 :(Economic code) کد اقتصادی  : (.Tel) تلفن ثابت : (Fax) دورنگار

 : (Email) الكترونيکپست   :(Website) سایت اینترنتی

 : (Central office address) مرکزی دفتر  نشانی

 Managing Director   / مدیر عامل

 : (Full name) نام و نام خانوادگی  :(Mobile) تلفن همراه : (Email) پست الكترونيک

 Mediator/ Representative of Managing Director  /رابط/ نماینده مدیریت

 : (Full name)نام و نام خانوادگی : (Mobile)تلفن همراه :(Email)الكترونيکپست 

 : (Main activity areas of the laboratory) آزمایشگاهحوزه های اصلی فعاليت 

 (?Whether the laboratory is part of a holding organization) باشد؟می مادر سازمان یک  از آزمایشگاه بخشی آیا

 ☐ (No) خير                              ........................  (Name of holding organization)  نام نهاد مادر     ☐ (Yes) بله  

 (INSO-ISO-IEC 17025  ی بر اساس استاندارد مل تيدصالحیيتا نامهي تشریح دامنه شمول مطابق باگواه
Description of scope (under the accredited certification as per national standard INSO-ISO-IEC 17025) 

 
 

  استقرار سيستم های مدیریت کيفيت: )ارائه تصویر گواهينامه(
Establishment of quality management systems: (submission of the certification copy)   

IMS ☐     OHSAS 18001☐   ISO 14001☒   ISO 9001 ☐     سایر سيستم ها (Other systems )ذکر شود( :/ state them .......................... ) 

  )با ارائه ليست بيمه(:  تعداد کارکنان تمام وقت
Number of full-time personnel (by providing insurance list): 

 : (Number of part-time personnel) کارکنان پاره وقتتعداد 
 

 ردیف
Row 

 عنوان قلم  
Item title 

 عنوان ریز قلم 
Sub-item title 

 شماره استاندارد مرتبط 
The related standard No. 
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مطهری، روبروی الرستان، نبش خيابان    ینشان  به  ایميل  /یکاغذ   نسخه  /فشرده  لوح  قالب   در  پرسشنامه،  شده  ليتكم  فرم  همراه  به  لیذ  مدارک  است  خواهشمند

 . دیينما  ارسال  info@ipicb.irیا    ، نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت ایران307عبادی، پالک  

* Please send the following documents along with the completed questionnaire form through compact disc/paper 

copy/email to Iran Petroleum Institute Certificate Branch (IPICB) located at No. 307, corner of Ebadi St., facing 

Larestan, Motahari or info@ipicb.ir. 

 

نهاد......................................................... صحت اطالعات و مستندات ارائه شده در این پرسشنامه را تائيد  اینجانب .............................................. مدیرعامل  

 می نمایم. 
I-------------, Managing Director of ---------------- body, hereby certify the contents stated herein. 

 

 (: Application Date) تاریخ درخواست

 [Signature] امضا

 

  IPICB’s Technical Supervisor)) نهاد صدور گواهينامه کيفيت فنی مسئول

 :(Remarks) توضيحات

 [Date & Signature]  تاریخ و امضا

 /ردیف
Row 

 /ندات مورد نيازمست
The required Documents 

  IPICBاین قسمت توسط 

 /تكميل می شود.
This section is 

completed by IPICB 
 ☐ ( constitution) اساسنامه 1

 ☐ ( Notice of establishment) آگهی تاسيس  2

 ☐ ( Notice of latest changes)آگهی آخرین تغييرات  3

 ☐ ( Organizational chart) سازمانینمودار  4

 ☐ (Key personnel list and the latest insurance  list )  و آخرین ليست بيمهکارکنان کليدی    فهرست   5

6 
  INSO-ISO-IEC 17025گواهينامه های تائيد صالحيت بر طبق استاندارد ملی  

Accredited certifications as per national standard INSO-ISO-IEC17025 

☐ 

7 
 گواهينامه آزمایشگاه همكار سازمان ملی استاندارد ایران 

Certificate of the partner laboratory of IRAN National Standards Organization 
☐ 

 ☐ ( The latest assessment of the customers’ survey)  آخرین ارزیابی نظر سنجی مشتریان 8

9 
 اهداف کيفی مربوط به آخرین جلسه بازنگری مدیریت 

Quality objectives related to the last management review meeting 
☐ 

10 
 نتایج آزمون مربوط به نمونه های جدول فوق بر اساس استاندارد درخواستی یكی از  

One the test results related to the cases indicated in the above table as per the 

requested standard 

☐ 

 ☐ ( Results for the inter-laboratory comparisons )  نتایج مقایسات بين آزمایشگاهی 11

 ☐ ( Documents related to standards update)  مدارک مربوط به بروزرسانی استانداردها 12

 ☐ ( Documents related to the last internal audit)  مدارک مربوط به آخرین مميزی داخلی 13


