كد مستندRDCCI -FR-P010-001 :
شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان

بازنگری00 :
تاریخ صدور:

فرم بازنگری درخواستها  ،پیشنهاد ها و قرارداد ها
مقدار نمونه مورد نیاز:

نام مشتری:

نام و مقدار نمونه تحویل گرفته شده:

تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه:

آدرس مشتری :

تحویل گیرنده نمونه :

ردیف

نوع آزمون درخواستی

1

آزمون های فیزیکی

2
ردیف

تاریخ تحویل نتایج:

تاریخ تکمیل فرم :

توضیحات

عنوان آزمون

آزمون های شیمیایی
تائید

آیتم بازنگری درخواستها  ،پیشنهاد ها و درخواست ها

1

زمان بندی برنامه های آزمایشگاه و زمان تحویل نتایج درخواستی از سوی مشتری منطبق می باشد.

2

مهارت و تخصص های الزم كاركنان در رابطه با آزمون درخواستی موجود می باشد.

3

روش ها و استاندارد های موجود قادر به بر آوردن نیاز و خواسته مشتری می باشد.

4

تجهیزات مورد نیاز در آزمون های در خواستی در آزمایشگاه موجود می باشد.

5

الزامات بیان شده از سوی مشتری كامال شفاف می باشد .

6

الزامات تحویلی و قانونی درخواست ها بررسی و لحاظ شد.

7

نمونه بر اساس شرایط پذیرش شامل ( مقدار  -بسته بندی – پلمپ و  )...مورد تایید است .

8

پذیرش نمونه منوط به تسویه حساب قبلی می باشد .

9

پذیرش نمونه منوط به پرداخت پیش فاكتور می باشد .

10

تعرفه آزمایشات به تایید مشتری رسیده است .

آیا امکان انجام آزمون وجود دارد؟ بله

خیر

آیا نیاز به پیمانکار فرعی می باشد ؟
*مقادیر اكسیدآلومینیوم با در نظر گرفتن عناصر فرعی می باشد.
موافقت مشتری:

توضیحات

شماره گواهینامه اداره كل استاندارد استان البرز  AL/1583مورخ ( 1399/08/05به
پیوست و در سامانه سینا اداره استاندارد می باشد)

تعرفه های نمونه های ارسالی از اداره استاندارد  ،طبق جداول مصوب اداره كل استاندارد
می باشد  .هزینه نمونه هایی كه از اداره استاندارد ارسال نشده باشند  ،طبق تعرفه
داخلی شركت تحقیق و توسعه صنعت سیمان می باشند .

آیا نمونه از لحاظ كمی وكیفی مناسب است؟ بله
نام پیمانکار فرعی با توافق مشتری:
تاریخ:

آیا سفارش پذیرفته شود؟بله

خیر
نام و امضاء مدیر آزمایشگاه:
نام وامضاء وتاریخ:

خیر

