
 باراسآ رواشم نيسدنهم تيفيك يشم طخ
 رظن زا دوخ ياهيدنمناوت هب هجوت اب رواـشم نيا .ديدرگ سيـسات 1372 لاـس رد بآاراـسآ رواـشم نيـسدنهم

 ياههتـــشر رد روـــشک هجدوب و همانرب نامزاـــس زا يرازفا تخـــس و يرازفا مرن تاناكما و صـــصختم يناـــسنا يورين
 نايزبآ و ييايرد ياههزاـــس و يزاـــسردنب ،يرادرب هـــشقن ،يزرواـــشك ،تـــسيز طيحم و يعيبط عبانم ،بآ يـــسدنهم
 يم رواـشم نيـسدنهم نيا يراك لوـصا نيرتمهم زا تيفيک رمتـسم دوبهب .تـسا هدومن تفايرد تيحالـص همانيهاوگ
 هعاـــشاISO 9001:2008  تيفيک تيريدم متــــسيــــس يرادهگن و رارقتــــسا اب فده نيا هب لين روظنم هب هك دــــشاب
 ماگ نآ هب يبايتــــــسد تهج رد و هدومن نييعت ار ريز يــــــشم طخ دوخ لنــــــسرپ نايم رد يرادم يرتــــــشم گنهرف
  .دراديمرب

 
 : قيرط زا نايامرفراك تياضر حطس شيازفا -1

  نايامرفراك و نايرتشم اب رمتسم طابترا و لماعت •
  عبانم بسانم صيصخت و نيمأت •
  تامدخ عقومب هئارا •

  : قيرط زا ايوپ ينامزاس هب تكرش ءاقترا روظنم هب نانكراك يلغش تياضر بلج -2
  نانكراك ياهزاين هب نداد اهب و كرتشم كرد •
  بسانم راك طيحم ندروآ مهارف •
 تيقالخ ةيحور قيوشت و شناد حطس ءاقترا •

  : قيرط زا روشك رترب ياهتكرش نيب رد تيعقوم ظفح -3
 يتيريدم ناوت شيازفا •
 لنسرپ ياهيدنمناوت هعسوت •
 يشخبرثا يريگهزادنا و شياپ ،تارظن ،اهتيلاعف •

  : قيرط زا يللملانيب ياههزوح رد اهتيلاعف شيازفا -4
 يجراخ ناراكمه هكبش هعسوت و هدافتسا •
 ايند زور هب تاعالطا و عبانم ،تالآرازبا زا هدافتسا •
 ايند رد مانبحاص ياهروشك قفوم ياهدركلمع و اهماظن ،اهلمعلاروتسد زا هدافتسا •

 يهاگآ و شناد حطس ءاقترا روظنم هب ناسانشراك و ناريدم رمتسم شزومآ -5
  موادم شزومآ اب نانكراك يدنمناوت هعسوت •
 يشزومآ ياهتيلاعف يشخبرثا نييعت و نانكراك يملع حطس يريگهزادنا و شياپ •
  امرفراك نانكراك هب يشزومآ تامدخ هئارا هب يشيدنا تبثم هجيتن رد يشزومآ هيحور ندوب اراد •
 تيفيک تيريدم متسيس رمتسم يرگنزاب و يرادهگن ،داجيا اب ددرگ يم دهعتم رواشم نيا تيريدم

ISO9001:2008 ار دوخ شالت رثكادح اهتخاسريز و عبانم ندومن مهارف اب نايامرفراک ياهتساوخ يياسانش و 
  .دروآ لمعب
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