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Request No.: - 
Date:- 

 بازرسی درخواستفرم 

 ,LCمربوطه ارك مدد و سناایط اعایت شرربا ه و شندوفر خریدار وه فق شداسی توزرباوده سی طبق محدزرست بااخوم درین فراتکمیل از ست پس اهشمند اخو   

PI, PO)  بازرسی پس از انجام  طبق دامنه زیر تلقی خواهد گردید و سی زربام نجاا اولیه شبه منزله پذیره تکمیل شدم یافت فردر مضا فرمائید.و امهر ه( آن را غیرو

بدیهیست موارد اظهار شده توسط خریدار در این فرم بصورت  .خواهد گردید معالاشما به در گزارش  موارد در کشور مبدا در صورت هرگونه تغییر در دامنه بازرسی

مسئولیتی بر عهده ، از سوی فروشنده مورد درخواست مراحل بازرسیپیش فرض تایید شده از طرف فروشنده تلقی می گردد و در صورت عدم پذیرش هر کدام از 

  بازرس نمی باشد. 

 شرح کاال:  -2  نطرفی اطالعات-1

 - نام و کمیت کاال:    

 - شماره اعتبار اسنادی:

 - شماره پروفرما:

 - کد تعرفه گمرکی:

 COIگواهی تطابق کاال ☐    نوع گواهی بازرسی:

    PSIگواهی بازرسی پیش از حمل  ☐   

استاندارد مورد استفاده برای بازرسی 
(COI/PSI) 

- 

 - محل بازرسی )کشور و شهر(

 

استاندارد  سازمان ملی مقررات و قوانین براساس که کاالهایی برای (COI) کاال تطابق *گواهی

 .است الزامی هستند اجباری استاندارد مشمول

( بر اساس توافق خریدار و فروشنده صادر و صرفا جهت PSI**گواهی بازرسی پیش از حمل )

 ارائه به بانکها معتبر می باشد.  

 

 اطالعات خریدار کاال:

 -)نام، آدرس، شماره تماس شرکت و نام فرد مرتبط(

 فروشنده کاال:اطالعات 

 -)نام، آدرس، شماره تماس شرکت و نام فرد مرتبط(

 وضعیت اقالم مورد سفارش جهت بازرسی:

 

 آماده بازرسی☐

 بازرس منتظر اعالم خریدار باشد☐

 بازرس در تماس با فروشنده و منتظر اعالم فروشنده باشد. ☐

 

 

 دامنه بازرسی -3

 بازرسی پیش از حمل -3-1

   :کمیت بازرسی

 تصادفی ☐درصد )در صورت امکان(            011☐            وزن

باشد،  می نظر مد مشخصی روش چنانچه وزن، تایید خصوص در

ممکن و  های روش به وزن کنترل اینصورت غیر در اعالم گردد.

 .گردد می انجام اتفاقی بصورت

 

 تصادفی ☐درصد )در صورت امکان(                  011☐                 تعداد

   :کیفیت بازرسی

☐ 

 بصورت که هایی نمونه از اتفاقی و ظاهری بطور کیفی بازرسی

 اند. انتخاب شده اتفاقی

 اقدام استاندارد روش از استفاده با و اتفاقی بصورت بازرسی )شرکت

 امکان حد در مشخصات با تطابق منظور به کاال از گیری نمونه به

 شامل خاص تقاضای هرگونه درخواست صورت در .نماید می

  فرمایید( اعالم را آن مشخص های نمونه تعداد یا و استاندارد

☐ 
 بازرسی ابعادی )در صورت امکان ( 

☐ 
 *انجام آزمون در محل کارخانه تولید کننده

☐ 
 *انجام آزمون در آزمایشگاه مستقل )هزینه و نام آزمایشگاه باید بررسی شود( 

☐ 

آنالیز  ، ) گزارش تستهای کارخانه ای کننده تولید / فروشنده توسط شده ارائه اسناد بازبینی

 ( نقشه ها و سایر مدارك اظهار شده شیمیایی، 

   بازرسی بسته بندی
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☒ 

از  (Random)بازدید ظاهری بسته بندی کاال به صورت اتفاقی 

 نظر سالم بودن.

 01-01توصیه می شود زمان بازرسی به طوری انتخاب گردد که  

بازرسی بسته بندی انجام شده باشد، در درصد مراحل بسته بندی  

اینصورت بازرس هم کیفیت بسته بندی و هم نحوه چینش اقالم 

  و مشاهده خواهد نمود.  درون بسته را بازرسی

☐ 

کنترل مناسب بودن بسته بندی با توجه به ماهیت کاال، نحوه و وسیله حمل بر اساس 

مشخصات ذکر شده در سفارش مشتری در درخواست خرید یا پروفرما )در صورت وجود 

Packing Procedure ) 

☐ 
بازرسی عالئم و مشخصات ثبت شده بر روی بسته ها )در صورت وجود دستورالعمل ویژه از 

 سوی خریدار( 

  ( Loading Supervisionنظارت بر بارگیری )

☐ 

 یا کشتی با که کاالهایی برای انجام نظارت بر فرایند بارگیری )تنها

در صورت وجود مجوز   FCLدرکانتینرهای گردند می حمل کامیون

 ورود به پورت و محوطه بارگیری
 یادآوری

 مفادپروفرما طبق ظاهری و اتفاقی مبنای بر (PSI)حمل  از پیش بازرسی عادی *روند

 فروشنده و خریدار .است ای جداگانههزینه پرداخت مستلزم میباشد. نظارت بر انجام آزمون 

 شده ارائه مدارك و بازرسی دامنه آزمون، الزاماتیا  و نمونه تعداد و روش به نسبت بایست می

 یا و فنی مشخصات/آزمون الزامات/استانداردها .داشته باشند توافق کتباً بازرسی برای

 .گردد ارائه توسط سفارش دهنده باید ها نقشه/شیمیایی

 

 ( COIبازرسی جهت صدور گواهی تطابق کاال ) -3-2
، واحد COI، اقدام به اظهار محموله به گمرکات کشور ننماید. در صورت اظهار کاال به گمرك پیش از تهیه 2R( از دفتر تهران COIدریافت گواهی بازرسی تطابق )* خریدار متعهد می باشد تا قبل از 

 نخواهد داشت.  COIو زمانی عدم پذیرش بوده و در مقابل این شرکت بازرسی نیز مسئولیتی در خصوص هزینه های مالی  COIاستاندارد گمرك مجاز به عدم پذیرش پرونده 

 

 بازرسی کمیت

 ( مورد لحاظ قرار خواهند گرفت به انضمام شرایط بازرسی کیفی ذیلCOIکلیه ردیفهای مذکور در بخش بازرسی پیش از حمل در خدمات تطابق کاال ) ☐

 :کیفیت بازرسی

☐ 
 کننده وارد .باشد می ایران استاندارد سازمان ملی قبول مورد طبق الزامات استاندارد بر گذاری عالمت و نشانه بندی، بسته کیفیت، بازرسی برداری، کیفی شامل  نمونه بازرسی

 .باشد می اجباری مشمول استاندارد کاال برای صحیح و کامل استاندارد اعالم مسئول

 هزینه بازرسی بر اساس توافق فیمابین صورت خواهد پذیرفت.  هزینه بازرسی: -3-3 سایر خدمات: -3-3
 توسط خریدار پرداخت خواهد شد ☐ گزارش کامل بازرسی  ☐

 توسط فروشنده پرداخت خواهد شد ☐ -سایر موارد:   ☐

 

 تعهدات خریدار
 فرم، این امضاء با توآر اینسپکشن اند کوالیتی سرویسز کیش مطابق پروانه بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران، تقاضای بازرسی نموده است.خریدار با اطالع کامل از دامنه بازرسی شرکت بازرسی  .0

 خصوص در استاندارد سازمان ملی قوانین چارچوب رد و کامل و صحیح  2Rبه شده ارائه اطالعات نماید می تائید کننده وارد .است نموده قبول را  2Rبازرسی  شرکت خدمات عمومی شرایط واردکننده

  .باشد می وارداتی کاالهای

 از نسخه یك که باشد می خرید سفارش -پروفرما-اسنادی اعتبار مندرجات طبق...  و حمل دفعات بازرسی، محل و زمان کیفیت، گذاری، نشانه بندی، بسته کمیت، شامل بازرسی مورد کاالی مشخصات .2

 .شد خواهد تحویل شرکت آن به رسید اخذ مقابل در "مستقیما بازرسی تاریخ شروع از قبل هفته دو حداقل باشد نظر مورد بازرسی انجام برای دیگری مدارك چنانچه. گردد می ارسال ضمیمه به آنها

هیچ گونه مسئولیتی در قبال  2Rرعایت نشدن هر یك از بندهای تعهدات خریدار، شرکت این توافق نامه بازرسی بدون مهر و امضا فاقد ارزش بوده. هم چنین در صورت عدم دریافت به موقع آن و یا  .3

 مغایرت های احتمالی بر عهده نخواهد داشت.

 در بازرس صورتیکه دهد. در قرار بازرسی شرکت اختیار در و نموده تهیه را بازرسی انجام برای الزم تجهیزات و امکانات,  شرایط کننده تولید یا و فروشنده با هماهنگی ضمن شود می متعهد خریدار  .4

 در شده اعالم روز -نفر هزینه است موظف خریدار نشود، کامل بازرسی یا و نباشد پذیر امکان بازرسی انجام هردلیل به و شود حاضر بازرسی برای او نماینده یا و خریدار با شده هماهنگ محل و زمان

 .نماید پرداخت کامل صورت به را روز آن برای قرارداد این

 باشد. می غیره و آزمون انجام های هزینه آزمایشگاه، به نمونه ارسال ی هزینه جمله از بازرسی کار با ارتباط در جانبی های هزینه پرداخت به موظف خریدار .0

 است ممکن که تغییراتی انجام بدون و مقصد گمرك از کاال ترخیص از قبل را موارد باید خریدار سفارش، مشخصات یا کاال بندی بسته کیفیت، کمیت، در احتمالی مغایرت گونه هر مشاهده صورت در  .0

 و مجدد بازرسی و برداری نمونه بازدید، انجام برای الزم ترتیبات و رسانده آنان نماینده یا و بازرسی شرکت و فروشنده اطالع به نماید وارد خلل شده ادعا مغایرت ایجاد چگونگی یا مسئول تعیین در

 . باشد شده توافق مستندات طبق بازرسی شرکت با دیگری ترتیبات شفاف بطور و قبالً مگرآنکه نماید فراهم مغایرت علت و میزان تعیین برای را الزم اولیه تحقیقات

 و نماید اعالم آن نماینده یا بازرسی شرکت و فروشنده به کتباً را مراتب باید خریدار ، گمرك از کاال ترخیص از پس روز 01 تا حداکثر و گمرگ از کاال ترخیص از پس مغایرت گونه هر کشف صورت در .7

 .نماید می اقدام کاال مجدد بازرسی به نسبت ، گزارش ارائه و  موضوع بررسی جهت به بازرسی شرکت باشد حمل مدارك اساس بر اثبات و شناسایی قابل و بوده موجود کاال تمامی چنانچه

 کننده تولید یا و فروشنده جاری عرف و استانداردها اینصورت غیر در.رسانده بازرسی شرکت اطالع به کتبا را مراتب  فروشنده با توافق از پس بندی بسته جزییات خصوص در  است موظف خریدار .8

 .بود خواهد بازرسی مالك

 ی می باید به این شرکت پرداخت گردد. درصد از هزینه بازرسی اعالم 01در صورت درخواست کنسلی بازرسی از سوی خریدار/فروشنده،  .0

 

 :خریدار شرکت

 :امضاء و مهر

 :تاریخ
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