بسمه تعالی
اظهار نامه انطباق محصول با استاندارد

شوب رُ اظْبرًبهِ :
تبریخ صذٍر:

ایٌجبًب......................

بذیٌَسیلِ

بِ

عٌَاى

هذیز/هذیزعبهل

شزکتٍ/احذتَلیذی............................

بِ

آدرس ٍ .......................................................................................تلفي ...........................اظْبر داشتِ ٍ شْبدت هیذّن کِ
توبهی هحصَالت ایي شزکتٍ/احذ تَلیذی کِ تحت پزٍاًِ کبربزد عالهت استبًذارد ایزاى ٍ یب بب عالهت استبًذارد ایزاى
تَلیذ ٍ تَسیع هیشًَذ ٍ یب هحصَالت ایي شزکت کِ هشوَل اجزای اجببری استبًذارد ّستٌذ ٍ یب تحت لزارداد پزٍاًِ
کبربزد عالهت استبًذارد تشَیمی بب سبسهبى هلی استبًذارد ایزاى تَلیذ ٍ تَسیع هیشًَذ ،بب توبم عالئن ٍ ًبهْبی تجبری هتعلك
بِ ایي شزکت ٍ یب عالئن ٍ ًبهْبی تجبری کِ ایي شزکتٍ/احذتَلیذی تحت لزارداد بب هبلک آى عالئن اس آًْب استفبدُ هیکٌذ
ٍ بب توبم اًَاع بستِ بٌذی ّب ٍ ًشبًِ گذاریْبی هٌذرج بز رٍی بستِ بٌذی آًْب ٍ در توبهی هکبًْبیی کِ تَلیذ ٍ تَسیع
هیشًَذ ،هٌطبك بب استبًذارد/استبًذاردّبی هٌذرج در پزٍاًِ کبربزد عالهت استبًذارد ایزاى بِ شوبرُ/شوبرُ ّبی سیز است:
 .1پزٍاًِ کبربزد عالهت استبًذارد بِ شوبرُ..............
..... .2
ٍ ّوچٌیي اظْبر داشتِ ٍ شْبدت هیذّن کِ ًْبدّبی سیز در فزایٌذ ارسیببی اًطببق داخلی ٍ سیستن هذیزیت/کٌتزل کیفیت
هحصَالت ایي شزکتٍ/احذ تَلیذی هشبرکت دارًذ:
ٍ .1احذ کٌتزل کیفیت داخلی کِ بِ تبییذ ادارُ کل استبًذارد استبى  ........رسیذُ است.

 .2آزمایشگاه آزمون...........به آدرس ....................................................................................دارای گواهینامه تایید صالحیت
به شماره .................صادر شده توسط ..............................
 .3شرکت بازرسی.............به آدرس ....................................................................................دارای گواهینامه تایید صالحیت
به شماره .................صادر شده توسط ..............................
.................................... .4
ٍ ّوچٌیي اظْبر داشتِ ٍ شْبدت هیذّن کِ توبهی هستٌذات هَرد ًیبس در اثببت صحت ٍ اعتببر ٍ دٍام ایي اظْبرًبهِ ٍ
اًطببق هحصَالت هَضَع آى بب استبًذاردّبی هٌذرج در پزٍاًِ کبربزدعالهت استبًذارد آى هحصَل ،هطببك استبًذارد
 ٍ ISIRI-ISO-IEC 17050-2یب الشاهبت سبسهبى هلی استبًذارد ایزاى در ایي شزکتٍ/احذ تَلیذی ًگْذاری شذُ ٍ در
صَرت درخَاست سبسهبى هلی استبًذارد ایزاى ٍ یب ًْبدّبی لبًًَی دیگز عٌذالوطبلبِ ارائِ هیگزدد ٍ هسئَلیت توبم هفبد ایي
اظْبرًبهِ اًطببق را بِ عْذُ داشتِ ٍ در بزابز آى پبسخگَ ّستن.
مهر و امضا

