
 

 
 

 

 
 

 

  سویٌار تخصصیبزگشاری 

 2010هٌطك رادار جایشُ هلی کیفیت ایزاى بزاساس کالیبزاسیَى 
 

 ارسیاباى / هطاّذُ گزاى هحتزمسزارسیاباى/ 

 جایشُ هلی کیفیت ایزاى

 

دبیرخاًِ جایسُ هلی کیفیت ایراى در ًظر دارد با تَجِ بِ ًتایج ارزیابی حاصلِ در هصاحبِ ّا ٍ آهَزش 

ّای اخیر بِ هٌظَر ایجاد ّواٌّگی ٍ یکٌَاختی در اًجام ارزیابی سازهاى ّا ٍ ّوچٌیي اًتمال تجارب ٍ 

سویٌار  2010رادار  هذلبر اساس  باًک ارسیاباى جایشُ هلی کیفیت ایزاىداًش ارزیابی در بیي 

در هحل ساختواى تشکل ّا  89تیرهاُ  61هَرخ  یکشٌبِدر رٍز  کالیبزاسیَى ارسیابیآهَزشی یک رٍزُ 

 برگسار ًواید. 61الی  8اتاق بازرگاًی صٌایع هعادى ٍ کشاٍری تْراى از ساعت 

 توجه:

ٍب سایت جایسُ هلی کیفیت ایراى لرار اساهی ارزیاباى هَرد تائید جایسُ هلی کیفیت ایراى در باًک ارزیاباى در  -6

   www.inqa.orgدارد.

حضَر کلیِ ارزیاباى در سویٌار کالیبراسیَى بِ هٌظَر ایجاد ّواٌّگی ٍ یکٌَاختی در فرایٌد ارزیابی ضرٍری هی  -2

 باشد.

 بِ بعد جایسُ هلی کیفیت ایراى هٌَط بِ حضَر در 6389ّوچٌیي حضَر در ارزیابی ّای دٍرُ شاًسدّن سال  -3

 ایي دٍرُ ٍ ثبت در سَابك ارزیاباى هحترم هی باشد.

 

 سزارسیاباى ارضذ جایشُ هلی کیفیت ایزاى اس اعضای کویتِ ارسیاباى جایشُ  هذرسیي

هحل 

 بزگشاری

 اتاق باسرگاًی ،صٌایع ،هعادى ٍ کطاٍرسی تْزاى -

 (3تطکل ّا اتاق تْزاى)ضوارُ ساختواى 2ط-18پ-کَچِ هیزساحسٌی-پائیي تز اس بْطتی-خیاباى لائن همام فزاّاًی -

ّشیٌِ ّا ٍ 

 پزداخت

 ریال  000/000/1ّشیٌِ ثبت ًام هبلغ  -

 ،ًاّار ٍ پذیزایی( درصذهالیات ارسش افشٍدُ(: ضاهل)بستِ ّای آهَسضی،گَاّیٌاهِ  9)بِ اضافِ 

 درصذ تخفیف 30ارسیاباى عضَ اًجوي  -

 درصذ تخفیف بزخَردار هی باضٌذ. 15اعضای عضَ اًجوي  -

 IR750120000000002031313479ضوارُ حساب اًجوي باًک هلت ضوارُ ضبا  -

 6104337651189720ضوارُ کارت  -

.                ًوابز فزهاییذ 88725944خَاّطوٌذ است ضْزیِ دٍرُ را بِ ّوزاُ فزم ثبت ًام پیَست بِ ضوارُ 

  88101192-4تلفي: 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 جایشُ هلی کیفیت ایزاى کالیبزاسیَىفزم ثبت ًام 

 
 عٌَاى دٍرُ آهَسضی:

 کذهلی:   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 همطع تحصیلی:   رضتِ تحصیلی:

 سوت:   ًام ضزکت:

 آدرس:

 ّوزاُ:   تلفي ثابت:

 آدرس ایویل:

 :)در صَرت عضَیت در اًجوي(ضوارُ عضَیت

 اهضاء ٍ تاریخ
 
 

 

 .با تَجِ بِ هحذٍدیت ظزفیت دٍرُ بزاساس ثبت ًام ٍ ٍاریش ٍجِ تطکیل خَاّذ ضذ

 

یا  88725944خَاّطوٌذ است فزم تکویل ضذُ را بِ ّوزاُ فیص ٍاریشی ضْزیِ دٍرُ اس طزیك ضوارُ ًوابز 

 ارسال ًواییذ.  info@iranqms.comآدرس ایویل 

 

 بٌام اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى IR750120000000002031313479ضوارُ حساب باًک هلت ضوارُ ضبا 

 6104337651189720ضوارُ کارت 
 
 

 ضوارُ ّای تواس اًجوي:

4-88101192 
www.iranqms.com 

mailto:info@iranqms.com

