كد مدركAPQ.F.20/03 :
تاریخ بازنگری5077/70/51 :

آزما پژوهان کامیاب صنعت

تجدید نظر3 :

فرم پذیرش نمونه
نام التین شرکت/سازمان/دانشگاه

شناسه ملی

شماره تماس

شماره فکس

آدرس (همراه با کدپستی)
سایت شرکت

پست الکترونیکی شرکت

نام و نام خانوادگی رابط*

شماره تماس رابط

کد ملی رابط

پست الکترونیکی رابط

* مشخصات مربوط به رابط شبکه آزمایشگاه راهبردی درج گردد.
در صورت تغییر رابط یا مسئول فنی مراتب در سریعترین زمان و به صورت رسمی اعالم گردد.
نام قطعه

تعداد قطعه

سایز قطعه

جنس قطعه

کد ردیابی تولید کننده (الت نامبر)

مشخصات قطعه و آزمون

این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد

مشخصات متقاضی

نام ثبتی شرکت/سازمان/دانشگاه

کد اقتصادی

شرایط نگهداری و جابجایی قطعه (در صورت نیاز به شرایط خاص)
آیا مایل هستید آزمونهای مورد نیاز توسط شرکت آزما پژوهان کامیاب صنعت بر اساس استاندارد مرتبط انتخاب شود ؟

بلی ⃝ خیر ⃝

آیا در صورت نیاز کار به پیمانکار فرعی واگذار شود؟

بلی ⃝ خیر ⃝

آیا نیاز به صدور بیانیه انطباق وجود دارد؟

بلی ⃝ خیر ⃝

نحوه ارائه گزارش

فارسی ⃝

التین ⃝

مخاطب گزارش نهایی

لیست آزمونهای درخواستی خود همراه با استاندارد مربوطه را ذکر نمایید.
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قاعده تصمیم :در صورت درخواست بیانیه انطباق توسط مشتری ،با احتمال انطباق ( )PCمساوی یا بزرگتر از  ،%55نتیجه آزمون به همراه عدم قطعیت با استاندارد
آزمون (در صورت وجود) مطابقت داده شده و درصد احتمال پذیرش اشتباه ( )PFAو رد اشتباه ( )PFRبرای هر نتیجه (به جز نتایج کیفی) گزارش میشود.
خالصه مذاکرات و توافقات با مشتری و نتایج حاصله در رابطه با ابهامهای موجود در درخواست مشتری ،پیش از پذیرش نمونه:

شروع انجام آزمون منوط به ارسال فیش بانکی و تاییدیه آن می باشد.
نمونههای ارسالی در صورت عدم تایید مالی حداکثر تا  14روز کاری در آزمایشگاه قابل نگهداری میباشد .عدم مراجعه صاحب کاال در مهلت تعیین شده به مفهوم انصراف از
دریافت نمونههای مذکور تلقی میشود.
در صورت درخواست مشتری و پس از بررسیهای الزم ،بازنگری و ویرایش گزارش حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ صدور گزارش امکانپذیر میباشد.
اطالعات مربوط به نمونههای آزمون شامل مشخصات مشتری و نمونه ،روش آزمون ،گزارش و  ،...محرمانه نگه داشته میشوند .این موارد فقط با موافقت مدیرعامل/مدیر فنی،
مشتری و یا در دادگاه تحت دستور قاضی میتوانند افشا شوند .همچنین آزمایشگاه ملزم به رعایت بیطرفی در تمام مراحل میباشد.
تمامی آزمونها در این آزمایشگاه تخریبی میباشد.
چیزی ننویسید

لطفا در این کادر

تاریخ تحویل قطعات
کدردیابی آزمایشگاه

مهر  /امضاء تحویلگیرنده نمونه:

مهر  /امضاء متقاضی:

امضاء مدیر فنی:
امکانپذیری انجام آزمون:
امکانپذیر است⃝ امکانپذیر نیست⃝
دالیل عدم انجام آزمون:

