پرسشنامه اطالعات موسسه  /شرکت
الف) اطالعات کلی
نام کامل موسسه/شرکت:
آدرس کامل پستی:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تلفن -------------------------------:فکس---------------------------------:
آدرس پست الکترونیک:
وب سایت:
سال تاسیس:
شماره ثبت:
(یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس همراه باتغییرات شرکت پیوست این فرم نمایید).

مدیر عامل:
مدیر فروش:
مدیر قرارداد:
نوع موسسه  /شرکت:

دولتی
مشاوره

خصوصی

غیره

حمل و نقل

شرکت بازرگانی

نوع فعالیت :تولیدکننده
نماینده انحصاری
)لطفا نامه نمایندگی نیز اارسال گردد).
نام و آدرس شرکت مربوطه که نمایندگی آن را دارید:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ً مشخص نمایید)
غیره (لطفا
---------------------------------------------------------------------

نوع تولیدات  /خدمات:
-----------------------------------------------------------------(در صورتیکه تولید یا توزیع کننده هستید ،کاتالوگ یا لیست محصوالت
ارائه شود).
امکانات انبار(متر مکعب):
وسعت کارخانه (متر مکعب):
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ب ) سوابق کاری
فعالیت با یکی از آژانسهای سازمان ملل  /سازمانهای بین المللی یا دولتی و
شرکتهای خصوصی دردو سال اخیر:
سازمان
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

نوع کاال  /خدمات ارائه شده

ارزش ریالی قرارداد

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

تاریخ قرارداد

نام مسئول قرارداد

شماره تماس

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

سایر اطالعات


تحت لیسانس کدام استاندارد بین المللی فعالیت دارید:
GMP



آیا محصوالت دارای گواهی کنترل کیفیت می باشند؟
بله



FDA

خیر

کنترل تولیدات فرعی

کنترل فرآیند

مشخصات مسئول مربوطه در سازمان کنترل کیفیت:
نام و نام خانوادگی:



ً کپی پیوست شود)
(لطفا

کدام یک از کنترل های مربوط به موارد زیر را اعمال می نمایید:
کنترل مواد خام
کنترل نهایی



ISO

عنوان:

عضو کدام سازمان  /موسسه  /اتحادیه /صنف

تلفن:
ملی یا بین المللی میباشید:

---------------------------------------------------------------------



آیا محصوالت شرکت تحت پوشش بیمه می باشند؟

بله

خیر

آیا شرکت خط مشی تعیین شده در رابطه با حفاظت از محیط زیست دارد؟
بله

خیر

ً کپی پیوست شود)
(لطفا

بدینوسیله تایید می نمایم که کلیه اطالعات و ضمائم ارائه شده در رابطه با این
موسسه صحیح می باشد .و هیچ فردی در رابطه با این شرکت به عنوان یک تولید
کننده ،فروشنده یا ارائه کننده خدمات و کاال از طرف یونیسف استخدام و یا منع
نشده است.
نام و نام خانوادگی:

عنوان :

تاریخ:

امضاء:
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