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و  ا���ی  ا��امات  رعا��  �����ن  و  �دمات  و  ���والت  از  ���ریان  ک��ه  رضا��  دا�د  �ی  �و�ف  را  �ود  ��ور،   � ��وا�ی  �ندی  ���ه  �ی  چا�خا�  �ر��ر�ن  از   � ��وان    � �مال  ا��ر  �ندی  ���ه  و  چاپ 
��ر �وان ��ی، �����ی و �د���ی �ود را � کار ��رد. �د�ن ���ور �ط ��ی ����م �د��� ی�پار� �ود را � �رح ذ�ل اعالم �ی دارد: ��ی و ز��ت ����ی را ��واره  �د ��� ��ار داده و � ا�ن را�تا �دا �ھدا

ار�قاء و ��ظ ����ت ���والت و �دمات  •
ار�قاء ��ح ع��ی و ��ی کار�نان و �بد�ل �دن � یک سازمان یاد ��ر�ده  •

��ی و ز��ت ����ی � ���ور ��ش��ری از �وادث، ��ماری � و آ�ود�ی � و �د��� �نا�ب ا�ژی ��ھد � رعا�� ا��امات، �وا��ن، ���رات ا���ی، �ھدا  •
د�، ���ات و رعا�� ا��امات ��و�ی ا��ا�ش �ر�� ا���ی و سال�ت کار�نان � و�ی�ه ���� و �ح��ل رویدا  •

ار�قاء ��د از ���ق د��یا�ی � بازار�ی ���رده داخ�ی  •
کایات ���ریان و سا� ���ھای ذ���ع ار�قاء ��ح رضا�� و و�داری ���ریان از ���ق �آورده ��ودن �ط�وب �وا��ه �ی ا�شان و �د��� ����ه ر�ید�ی � ش  •

�ت، ز��ت ����ی و ��ا�ند � �د��� ����ه ر�سک �ی ����ط با ا���ی، �ھدا  •
GMP و ا��امات   ISO10002  ،  ISO 14001  ، ISO 45001 ، ISO9001   رد�ی م � ���ه ��ری از ا��امات ا�تا�دا ��ت ��ل  � ا�ول �وق، ا�دا
کاران ا�ر دارد �ود را ���ھد � �ک و ا����ار ا�ن �ط ��ی � �مام  ��وده ا�ت. �د��� ار�د سازمان ��ن ��ھد �ود � ک��ه �فاد اعالم �ده، ا��امات ����م �د��� ی�پار� و ���ود ����� آن، از �ما�ی  �م

�ند. ��وح سازما�ی �دا
ف  و ��ت ��ری را��ردی �وده  و  � ���ور ��ول ا���نان از �فا�� و  ا��باق با  سا� �نا�ر ����م �د��� ی�پار� و �را�ط روز، �ورد بازن��ی  �ط ��ی ����م ی�پار�، �ھار�و�ی ��ت بازن��ی ا�دا

��ار�ی ��رد.
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