


 يدعس هچابید

 رد راتکه 40 تحاسم هب ینیمز رد یسمش يرجه 1339 لاس رد يدعس کیمارس و یشاک هناخراک
 تاجناخراک تکرش بلاق رد 8114 تبث هرامش اب 1340 هام دنفسا مهدراهچ رد و زاغآ ار دوخ تیلاعف ير رهش
 هناخراک نیرت یمیدق هرمز رد هناخراک نیا .دیسر تبث هب اه تکرش تبث هرادا رد يدعس کیمارس و یشاک
 هناخراک نیا تمدق .تسا هتشاد رمتسم روضح رازاب رد فک و راوید یشاک دیلوت اب هک تسا ناریا رد یشاک ياه
 ياه حرط و هتسب شقن مدرم نهذ رد دنرب نیا تالوصحم زا یبوخ تارطاخ ات هدش ثعاب نآ دنرب تلاصا و
 يدامتم نایلاس لوط رد .دنک یم يزاون مشچ فلتخم ياهرهش یمیدق ياه نامتخاس هینبا رد زونه یشاک نیا
 ،ناتسوب ،يدعس ياه مان اب هک هدش هضرع رازاب هب هناخراک نیا زا یفلتخم ياهدنرب ،نایرتشم زاین اب بسانتم
 پاچ و روشک رد راب نیتسخن يارب دیسا دض ياه یشاک دیلوت .دنا هتفای ترهش دنورا و ناتسراهب ،نایسراپ
 تعنص هعسوت رد هناخراک نیا تاراختفا هلمج زا یشاک يور رب		HD يژولونکت زا هدافتسا اب دیدج ياه حرط
   ISO14001:2004	ISO9001:2008  ،یللملا نیب ياهدرادناتسا تفایرد .تسا ناریا رد کیمارس و یشاک

 هب (EPT) يژرنا تیریدم یلم درادناتسا و	ISIRI 25		لوصحم یلم درادناتسا وOHSAS 18001:2007	 و

 ریدقت حول و	EFQM		ینامزاس یلاعت رترب حول ،هدننک فرصم قوقح تیاعر ییالط سیدنت تفایرد هارمه
 ياهروشک رد هکلب ناریا رسارس رد اهنت هن هناخراک نیا تالوصحم ات تسا هدش ثعاب يرو هرهب یلم هراونشج
 ،ناریا کیمارس و یشاک رازاب رترب دنرب هب ندش لیدبت تکرش زادنا مشچ .دشخردب یگتسیاش هب هقطنم فلتخم
 رد بوخ تارطاخ اب هارمه رمتسم يروضح و  ایساروا و  یبرغ بونج يایسآ  ياهروشک هب حرطم هدننکرداص
 هدنریگدای و کباچ ینامزاس اب ایند زور يژولونکت زا رثؤم يرادرب هرهب .تسا هدش هتفرگ رظن رد نایرتشم یگدنز
 رد تکرش ینامزاس تیرومام ياتسار رد ناعفنیذ يارب رادیاپ ینیرفآ شزرا ،قّالخ و رادم شناد ینانکراک و
 شورف ناگدنیامن اب رثؤم يراکمه ،سروب رازاب رد شخبرثا روضح ،ناریا رازاب رد تمدق .تسا هدش هتفرگ رظن
 و مزال يریذپ فاطعنا اب فده رازاب رد تکرش نیا ات تسا هدش ثعاب یللملا نیب ياهرازاب تمس هب تکرح و
 کیمارس و یشاک تاجناخراک تکرش .دبای ترهش نیرفآ دامتعا و لیصا دنرب کی ناونع هب موادم ییوگخساپ
              نوگانوگ ياه زیاس رد لاس رد فک یشاک عبرم رتم نویلیم 4 دیلوت تیفرظ اب رضاح لاح رد يدعس

 شالت رد ناریا رازاب رد لاعف یشاک هناخراک نیرت هقباس اب ناونع هب  50×100 ،60×90 ،30×90 ،60 ×60
 دیامن هضرع یناهج ياهرازاب هب ار دوخ تالوصحم نیمأت هریجنز دنمفده تیریدم و یناریا رگراک تمه اب تسا
 .دراذگ راگدای هب دوخ زا نیمز ناریا تعنص خیرات رب يرگید نیرز گرب ات دور یم و
 

 
 
































