
 

 

اعطاء/تجدید/گسترش تمدید/متقاضی ارزیابی                                       /آزمایشگاهاینجانب                                    مدیر شرکت

 و مقررات تعیین شده از سوی پژوهشگاهذیل بوده و اعلام می دارد که کلیه مفاد تعهدنامه به شرح استاندارد  دامنه گواهینامه بر اساس 

ذیرفته و پ استاندارد ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را

 ر ضوابط و مقررات اقدام نماید.برعایت تعهدات برا تبعیت می نمایم و پژوهشگاه می تواند در صورت مشاهده عدم

 

 مفاد تعهدنامه

 به عنوان نهاد ارزیابی انطباق متعهد می گردد که: / آزمایشگاهاین شرکت بازرسی

 اجرایی که تایید صلاحیت بر اساس آن انجام می شود را رعایت نماید.کلیه ضوابط، الزامات قانونی، استانداردها و روش های  -1

از طریق مرکز ملی  که خود درخواستی فعالیت دامنهتغییری در  ،در موارد اعطا و گسترش دامنه، در حین فرآیند ارزیابی -2

  شده است، اعمال ننماید. به پژوهشکده اعلامتایید صلاحیت 

شده از سوی پژوهشکده را ظرف مدت مقرر پرداخت نموده و تبعات ناشی از عدم پرداخت تعرفه های خدمات ارزیابی اعلام  -3

 یا تاخیر در پرداخت آن را بپذیرد.

یاز ن با تیم ارزیابی همکاری کامل نموده و شرایط لازم برای انجام ارزیابی و ارائه کلیه مدارک و مستندات و اطلاعات مورد -4

 را فراهم سازد.

 احبه تیم ارزیابی )حسب صلاحدید تیم ارزیابی( با هر یک از اعضاء نهاد را فراهم نماید.شرایط لازم برای مص -5

در صورت داشتن منافع تجاری و یا وابستگی فعلی یا قبلی با هر یک از اعضای تیم ارزیابی مراتب را قبل از انجام ارزیابی  -6

 به پژوهشکده اعلام نماید.

از ارزیابان و کارشناسان تیم ارزیابی را نداشته  آموزشو یا انتظار دریافت مشاوره  جهت ساماندهی و یا انجام فعالیتهای خود -7

 باشد.

را در طی مدت مقرر به تیم ارزیابی مربوطه  اقدامات اصلاحی ،در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق توسط تیم ارزیابی -8

 د.ارائه نموده و در غیر اینصورت تبعات ناشی از آن به عهده نهاد می باش

 

 /آزمایشگاهنام و نام خانوادگی مدیر شرکت                                                                                                  

 تاریخ/امضاء                                                                                                                                   

  F-CA-01/00کد فرم : 

 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

 نهاد ارزیابی انطباقفرم تعهدنامه 
 

 پژوهشگاه استاندارد

 1صفحات:  تعداد


