وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 1 ٝاظ27

ٔكرهبر ٔٛؾؿٝ
قٕبض ٜسّفٗ ٚفبوؽ

٘بْ وبضذب٘ٝ

قٟطؾشبٖ:

آزضؼ وبُٔ وبضذب٘ ٚ ٝآزضؼ دؿز اِىشط٘ٚیه :اؾشبٖ:

ثرف:
وس دؿشی:

٘بْ ٔسیط ٖبُٔ

وس ّٔی:

٘بْ ٔؿئ َٛفٙی
ٌط ٜٚسِٛیسی
ذٛضاوی – آقبٔیس٘ی O

ٔٛاز اِٚیٝ

ذٛضاوی -آقبٔیس٘ی O
ٔٛاز فطایٙسقسٜ

ثؿش ٝثٙسی O

ثؿش ٝثٙسی

O

٘بْ ٔحهٛالر سِٛیسی( :ثب سٛخ ٝث ٝدطٚا٘ٞ ٝبی ثٟساقشی)
٘بٟٔبی سدبضی ٔحهٛالر

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 2 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

أشیبظ;20

ٔ -1حٚ َٝٛاَطاف وبضذب٘ٝ

أشیبظ;55

 -2أىب٘بر ؾبذشٕب٘ی

1ـ ٔكرم ثٛزٖ ٔحسٚزٔ ٚ ٜح َٝٛوبضذب٘ٝ

3

 2ـ سٕیع ثٛزٖ وبضذب٘ٔ ٚ ٝح َٝٛآٖ

3

 3ـ ٔحهٛض ٕ٘ٛزٖ ٔحیٍ ٞبی غیط لبثُ ٘ٓبفز زض ٔح َٝٛوبضذب٘ ٝث٘ ٝح ٛلبثُ لجَٛ

3

4ـ ضٖبیز فبنّٙٔ ٝبؾت وبضذب٘ ٝسب ٔطاوع آالیٙسُٔ ٜبثك ثب زؾشٛضإُِٗ ٔطثَٝٛ

5

5ـ خٕٕ آٚضی ٔطست  ٓٓٙٔٚدؿٕب٘س اظ ٔح َٝٛوبضذب٘ ٝزض ْطٚف یب وب٘شیٙطٞبی زض زاض

3

 6ـ ٔفطٚـ ثٛزٖ ذیبثبٖ ٞبی زاذّی وبضذب٘ ٝثب ٔٛاز ٔٙبؾت ٔ ٚمب ْٚثٛٓٙٔ ٝض خٌّٛیطی اظ ٌطز ٚغجبض

3

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

 1ـ ٚخٛز أىب٘بر ،فًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای زضیبفز ٍٟ٘ ٚساضی ٔٛاز اِٚی ٝث٘ ٝحٛی و ٝاظ ا٘شكبض آِٛزٌی خٌّٛیطی

10

ٕ٘بیس
 2ـ ٚخٛز ٔحُ ٔٙبؾت  ٚفًبی وبفی ثطای ٍٟ٘ساضی ٔٛاز اِٚی ٝزضنٛضر زضیبفز حدٓ ظیبز ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ
ٚ -3خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای ٍٟ٘ساضی ٔٛاز

قیٕیبیی ٔب٘ٙس ٔٛاز

غیطذٛضاوی ،يٖ زظ زا ٚ

5
3

آفز وفٞب ٚضٚغٟٙبی نٗٙشی
 4ـ ٚخٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای ٔٛاز ثؿشٝثٙسی

3

 5ـ ٚخٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ثطای اؾشطاحز وبضٌطاٖ

3

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 3 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

ازأ ٝأىب٘بر ؾبذشٕب٘ی

 6ـ ٚخٛز فًبی وبفی ثطای ٍٟ٘ساضی ّٔعٔٚبر  ٚسدٟیعار ٔطث ٌٛث ٝسٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی ٔبقیٗآالر

3

ٚ -7خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای ٍٟ٘ساضی ٔحهٟ٘ َٛبیی

10

ٚ -8خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای ا٘جبضـ ٔٛاز ٔطخٖٛی ٔ ٚحهٛالر ٘ب ُٔٙجك (ثب أىبٖ ثبظوبضی)

5

ٚ -9خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ٔ ٚدعا ثطای خٕٕآٚضی يبیٗبر (ثس ٖٚأىبٖ ثبظوبضی)

5

ٚ – 10خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ثطای سهفی ٚ ٝيسٖف٘ٛی آة زض نٛضر اؾشفبز ٜاظ قجىٞ ٝبی ذهٛنی

3

 11ـ ٚخٛز أىب٘بر  ٚفًبی ٔٙبؾت خٟز ؾطٚیؿٟبی ثٟساقشی ٔشٙبؾت ثب سٗساز وبضٌطاٖ ( َجك ٔبز26 ٚ 25 ٜ

5

آئیٗ ٘بٔٔ ٝبز 13 ٜلب٘)ٖٛ

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

أشیبظ;40

 -3آضایف وبضذب٘ٝ

 1ـ َطاحی ٔٙبؾت ؾبذشٕبٖ وبضذب٘ ٝث٘ ٝحٛی و ٝاظ ثطٚظ آِٛزٌیٞبی ثب٘ٛی ٝخٌّٛیطی وٙس

5

 2ـ آضایف ٔٙبؾت وبضذب٘ ٝث٘ ٝحٛی و ٝحطوز ثی ٚلف ٝوبض ضا سؿٟیُ وٙس

5

 3ـ سبٔیٗ فًبٞبی ٔٙبؾت ثطای ٔبقیٗآالر ،سدٟیعار  ٚحطوز وبضوٙبٖ ثس ٖٚایدبز سطاوٓ

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 4 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

ازأ ٝآضایف وبضذب٘ٝ

 4ـ خطیبٖ یه َطف ٝوبض زض وبضذب٘ٝ

5

 5ـ سفىیه ثرف سٕیع اظ ٘یطسٕیع ث٘ ٝحُّٛٔ ٛة

15

َ -6طاحی ٔٙبؾت چیسٔبٖ سدٟیعار ث٘ ٝحٛی و ٝاظ ا٘شمبَ آِٛزٌی احشٕبِی اظ ٔح َٝٛفطآٚضی (ؾمف  ٚزیٛاض ) ثٝ

5

ٔٛاز زض حبَ فطآٚضی خٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

أشیبظ;20

 -4زضٞب

أشیبظ;25

 -5دٙدطٞ ٜب

 1ـ ٖطو ٔٙبؾت  ٚخٙؽ ٔمب( ْٚث ٝغیط اظ چٛة) ثب لبثّیز ٘ٓبفز آؾبٖ

5

 2ـ ثؿش ٝقسٖ زضٞب ثَٛ ٝض ذٛزوبض ( اِىشط٘ٚیه  ٚیب ثب آضاْ ثٙس ) ث٘ ٝحٛی و ٝاظ ٚضٚز حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ ٔٛشی

5

خٌّٛیطی قٛز.
 3ـ ٚخٛز سٕٟیسار الظْ ثطای زضٞبی ؾبِٗ سِٛیس و ٝثٔ ٝح َٝٛثیط ٖٚثبظ ٔی ق٘ٛس ٘ٓیط دطز ٜثبز ،دطزٛ٘ ٜاضی یب زض
زٔ ٚطحّ ٝای  ٚیب ٚخٛز فكبض ٔثجز ٛٞا

10
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

 1ـ ا٘ساظ ٜوبفی ٚخٙؽ ٔمب( ْٚث ٝغیط اظ چٛة) ثب لبثّیز ٘ٓبفز آؾبٖ

5

 2ـ ٚخٛز قیت ٔٙبؾت آؾشب٘ ٝدٙدطٜٞب ثَ ٝطف زاذُ

5

نام و امضاء ممیزی کننده :

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 5 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

 3ـ ٔدٟع ثٛزٖ دٙدطٜٞب ث ٝسٛضی ٔٙبؾت زض سٕبٔی دٙدطٞ ٜبی ثبظقٛ

5

 4ـ أىبٖ ثؿش ٝقسٖ وبُٔ دٙدطٜٞب ی ثبظق ٛثٔ ٝح َٝٛزض نٛضر آِٛزٌی احشٕبِی ٌ ٚطز  ٚغجبض

5

 5ـ اؾشفبز ٜاظ قیكٞٝبی ٘كىٗ زض نٛضر ٘یبظ( فبنّ ٝوٕشط اظ ٔ 5شط اظ ٔحه َٛثؿش ٝثٙسی ٘كس ٚ ٜحؿبؼ)

5

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ
1ـ

ٔٙبست ثٛدٖ جٙس وف ث٘ ٝحٛي ؤ ٝمب ،ْٚصبف  ٚصیمّی ،غیشلبثُ ٘فٛر ،لبثُ ٘ظبفت  ٚدس صٛست ٘یبص ضستط ٚ ٛضذػف٘ٛی وشدٖ

10

أشیبظ;20

 -6وف

أشیبظ;25

 -7زیٛاض

ثبش
د

 2ـ قیت زاض ثٛزٖ وف ث٘ ٝحٛی و ٝثطذالف خطیبٖ وبض  ٚثَ ٝطف آثطٞ ٚب ثبقس

5

ٔ -3كرم ٕ٘ٛزٖ ٔؿیط ٖجٛض ،حطیٓ زؾشٍبٞ ٜب ،ثرف ٞبی سٕیع  ٚغیط سٕیع ثط ضٚی وف

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

 1ـ ٔٙبؾت ثٛز ٖ خٙؽ زیٛاضٞب ثطای خٌّٛیطی اظ خٕٕ قسٖ ٌطز  ٚذبن  ٚوذه ظزٌی (ٔمب ،ْٚنبف ،غیطلبثُ

10

٘فٛش ،ثس ٖٚزضظ  ٚقىبف )
-2لبثّیز ٘ٓبفز  ،قؿشك ٚ ٛيسٖف٘ٛی آؾبٖ  ٚزض نٛضر ٘یبظ يسٖف٘ٛی وطزٖ

5

 3ـ ضً٘ ٔٙبؾت زیٛاضٞب (حشی االٔىبٖ زاضای ضً٘ ضٚقٗ ثبقٙس)

5

 4ـ يضز ثٛزٖ  ٚیب ٚخٛز ظٚایبی ثبظ زض ٔحُ اسهبَ وف ث ٝزیٛاض ٚزیٛاض ث ٝزیٛاض

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 6 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

15

أشیبظ;

 -8ؾمف

 1ـ ٔٙبؾت ثٛزٖ خٙؽ ؾمف ( ٔمب ،ْٚنبف ،ثس ٖٚزضظ  ٚقىبف)  ٚزاضای لبثّیز ٘ٓبفز آؾبٖ

10

 2ـ وٙشطَ فًبی ذبِی دكز ؾمف وبشة ( زض نٛضر اؾشفبز )ٜثطای ٘ٓبفز زٚض ٜای  ٚدبیف آفبر

5

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ
 1ـ َطاحی ٔٙبؾت فبيالة ض ٚث٘ ٝحٛی و ٝثط ذالف خٟز خطیبٖ وبض ثٛز ٚ ٜاظ سدٕٕ آة زض ؾبِٟٙبی سِٛیس

5

خٌّٛیضی قٛز
أتیبص;16

 -9فبضالة سٚ

أشیبظ;6

-10ضٚقٙبیی

 -2ا٘ساظ ٚ ٜقیت وبفی فبيالة ض ٚ ٚلبثُیز ٘ٓبفز آؾبٖ

5

 3ـ حفبْز ٔٙبؾت ٚضٚزی  ٚذطٚخی فبيالة ض ٚثطای خٌّٛیطی اظ ٚضٚز خ٘ٛسٌبٖ ( ٘ٓیط سٛضی ٔٙبؾت  ٚیب

3

زضیچ ٝیه َطف)ٝ
ٙٔ -4بؾت ثٛزٖ خٙؽ دٛقف فبيالة ض ٚاظ ٘ٓط ٔمبٔٚز ،لبثّیز ٘ٓبفز  ٚخسا

قسٖ زض نٛضسی و ٝضٚثبظ

3

ٔی ثبقٙس.
ٔدٕ ٔٛأشیبظ
 1ـ ٔٙبؾت  ٚوبفی ثٛزٖ ٔیعاٖ ضٚقٙبیی لؿٕشٟبی حؿبؼ زض ؾبِٗ سِٛیس

3

 2ـ اؾشفبز ٜاظ دٛقفٞبی ٔٙبؾت یب خٙؽ غیطقیكٝای ثطای ٘ٛضٌیط ٞب  ٚدٙدطٞ ٜب ثب لبثّیز ٘ٓبفز آؾبٖ

3

ْخٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 7 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

 1ـ ٔیعاٖ سٟٛیٙٔ ٝبؾت  ٚوبفی

5

2ـ ٘هت ٛٞاوف  ٚسٟٛی ٝلٛی ٔ ٚشٙبؾت ثب ْطفیز سِٛیس زض لؿٕشٟبیی اظ ؾبِٗ سِٛیس و ٝفطاٚضی ٕٞطا ٜثب ایدبز

5

أشیبظ ٚاحس

أشیبظ;25

 -11سٟٛیٝ

أشیبظ;25

-12سهفی ٝفبيالة

ٌطزٚغجبض ثٛز ٚ ٜیب سطاوٓ ثربض آة ٚخٛز زاضز ث٘ ٝحٛی و ٝخطیبٖ ٛٞا اظ ؾٕز دبن ث٘ ٝبدبن ثبقس
 3ـ ٔدٟع ثٛزٖ ٚضٚزی سٟٛی ٝیب ٛٞاوف ث ٝسٛضی اظ خٙؽ ٔٙبؾت ثب لبثّیز ٘ٓبفز آؾبٖ

5

 4ـ ایدبز سٕٟیسار الظْ ثٕٛٓٙض سبٔیٗ ٛٞای دبن زض لؿٕشٟبی اظ فطاٚضی و ٝثّٗز حؿبؼیز فطآٚضز ٜاحشٕبَ ا٘شمبَ

10

آِٛزٌی اظ ٔحیٍ ٚخٛز زاضز ٘ٓیط (ایدبز فكبض ٔثجز یب ٘هت ٛٞاؾبظ )  ٚدبوؿبظی زٚض ٜای فیّشط ٞب  ٚسدٟیعار
دبوؿبظی ٛٞا زض نٛضر اؾشفبزٜ
ٔدٕ ٔٛأشیبظ
ٚ -1خٛز أىب٘بر  ٚفًبی وبفی ثطای ظ ٜوكی  ٚزفٕ ٔٙبؾت فايالة

10

 2ـ وبضایی ٔٙبؾت ؾیؿشٓ فبيالة ٔٛخٛز زض وبضذب٘ ( ٝؾذشیه سب٘ه  /سهفی ٝوبُٔ)

10

 3ـ ضٖبیز اؾشب٘ساضزٞبی وكٛض زض ٔٛضز فبيالةٞبی ذطٚخی

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 8 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

 1ـ سبٔیٗ آة ٔٛضز اؾشفبز ٜزض وبضذب٘ ٝاظ قجى ٝآة قٟطی (آقبٔیس٘ی)

5

 2ـ ٘هت ؾیؿشٓ سهفیٙٔ ٝبؾت آة ثب سٛخ ٝثٔ ٔٛ٘ ٝهطف وبضذب٘ٝ

3

 3ـ سُجیك ٚیػٌیٟبی آة ٔٛضز اؾشفبز ٜثب ٚیػٌیٟبی آة آقبٔیس٘ی َجك اؾشب٘ساضزٞبی ( 1053 ٚ 1011آظٔبیكبر

5

أشیبظ ٚاحس

زض ٖٚیب ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ثب سٛاسط ٔٙبؾت)
أشیبظ;31

-13سهفی ٝآة

 4ـ ٚخٛز ٘مك ِِٝٛ ٝوكی  ٚا٘كٗبثبر آٖ  ٚیب ٖالٔز ٌصاضی ِٞ ِٝٛب  ٚآة آقبٔیس٘ی اظ آة غیط آقبٔیس٘ی ثطای

3

قٙبؾبیی (زض نٛضر ٚخٛز)
5ـ ٘هت سدٟیعار الظْ ثطای وٙشطَ  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ آِٛزٌی احشٕبِی ٘ٓیط زؾشٍب ٜوّطظٖ ،ؾرشی ٌیطٔ ٚ RO ،كبثٝ

10

آٖ
 -6وٙشطَ ویفیز زٚض ٜای قجى ٝذهٛنی آة ٔٛضز اؾشفبز ٜاظ ٘ٓط ضیؿه احشٕبِی ( ٔٙجٕ ظٔیٙیٛٞ ،ایی  ٚیب ٔب٘ٙس
آٟ٘ب)

نام و امضاء ممیزی کننده :

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 9 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

ٔٛضز ٕٔیعی

 1ـضٖبیز فبنّٙٔ ٝبؾت  ٚیب اضسجبٌ غیط ٔؿشمیٓ ؾطٚیؽٞبی ثٟساقشی اظ لؿٕشٟبی ٔطسجٍ ثب سِٛیس ثطای خٌّٛیطی

10

أشیبظ ٚاحس

اظ آِٛزٌی ثب٘ٛیٝ
 2ـ ٔدٟع ثٛزٖ زؾشكٛییٞب ث ٝنبثٔ ٖٛبیٕ ،ح ِٝٛیىجبض ٔهطف  ٚثطؼ ٘بذٗ ٔ ٚبز ٜيسٖف٘ٛی زؾشٟب

5

 3ـ ثبظ  ٚثؿش ٝقسٖ قیطٞبی آة ثس ٖٚزذبِز زؾز

3

 4ـ ٘هت  ٚوبضایی سٟٛیٙٔ ٝبؾت زض سٛاِز ٞب ث٘ ٝحٛی و ٝاظ ا٘شمبَ ٛٞای سٛاِشٟب ث ٝلؿٕشٟبی ٔطسجٍ ثب سِٛیس ٚ

5

أشیبظ;48

 -14سشٚیسٟبي ثٟذاضتی

ٍٟ٘ساضی خٌّٛیطی قٛز
 5ـ ٘هت  ٚوبضایی فالـ سب٘ه زض سٛاِشٝا

3

 6ـ ٘هت سٛضی ثطای دٙحضٜٞبی ثبظق ٚ ٛسٟٛیٞٝب

5

 7ـ وبفی ثٛزٖ ٔیعاٖ ضٚقٙبیی سٛاِزٞب

3

ٔ -8شٙبؾت ثٛزٖ سٗساز ؾطٚیؽ ٞبی ثٟساقشی ثب سٗساز وبضٌطاٖ ( ُٔبثك ٔبز 26 ٚ 25 ٜآئیٗ ٘بٔٔ ٝبز 13 ٜلب٘)ٖٛ

3

 9ـ ثبظ  ٚثؿش ٝقسٖ زض ؾطٚیؿٟبی ثٟساقشی ثس ٖٚزذبِز زؾز

3

10ـ ٔٙبؼة ثٛزٖ خٙؽ وف ،زیٛاض  ٚؾمف ؾطٚیؿٟبی ثٟساقشی

ث٘ ٝحٛی ؤ ٝمب ،ْٚنبف  ،لبثُ قؿشكٛ

5

ٚيسٖف٘ٛی وطزٖ ثبـٖز ( ٘ٓیط وبقی  ،ؾطأیه  ٚؾ)ًٙ
11ـ ٔدٟع ثٛزٖ سٛاِزٞب  ٚزؾشكٛیی ث ٝفبيالة ضٙٔ ٚبؾت ٘ ٚهت زضدٛـ ٔٙبؾت ثط ضٚی فبيالة ض ٚثٛٓٙٔ ٝض
خٌّٛیطی اظ ٚضٚز حكطار ،ؼٚؾه ... ٚ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

3
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ْالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 10 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

1ـ ٚخٛز ضذشىٗٞبی خساٌب٘ ٝثطای وبضٌطاٖ ظٖ ٔٚطز ٔشٙبؾت ثب سٗساز آٟ٘ب ث٘ ٝحٛی ؤ ٝشهُ ث ٝوبضذب٘ ٝثبقس.

3

 2ـ ٔٙبؾت ثٛزٖ خٙؽ زیٛاض  ٚوف ضذشىٗٞب ث٘ ٝحٛی و ٝنبف ٔ ،مب ٚ ْٚلبثُ قؿشك ٚ ٛيسٖف٘ٛی وطزٖ ثبقٙس

5

 3ـ ٔدٟع ثٛزٖ ضذشىٗٞب ث ٝؾطٚیؿٟبی ثٟساقشی خساٌب٘ ٝقبُٔ سٛاِز ،زٚـ  ٚزؾشكٛیی ث ٝسٗساز ٔٙبؾت ُٔ ٚبثك

3

أشیبظ ٚاحس

ثب قطایٍ فٛقاِصوط
 4ـ ٚخٛز أىب٘بر قؿشكٛی َثبؼ  ٚآٔبزٕٛ٘ ٜزٖ ثٟساقشی وبضٌطاٖ

3

 5ـ ٔدٟع ثٛزٖ ضذشىٗٞب ث ٝلفؿٙٔ ٝبؾت ثطای ٞط وبضٌط ( وٕس زَٚجم ٝیب ز ٚوٕس ٔدعا)

3

أشیبظ;17

 -15ؾطٚیؿٟبی ضفبٞی

نام و امضاء ممیزی کننده :

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 11 ٝاظ27

ٔٛضز ٕٔیعی

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔحُ ٕٔیعی
أشیبظ ثٙس
 1ـ ٚخٛز فطزی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؿئ َٛثٟساقز فطزی زض ؾبظٔبٖ

5

 2ـ ٚخٛز وبضر ٔٗبی ٝٙدعقىی ٔٗشجط ثطای ٞط وبضٌط ٌٛ ٚاٞیٙبٔ ٝثٟساقشی َجك ٔبز 1 ٜآئیٗ ٘بٔٔ ٝبز 13 ٜلبٖ٘ٛ

5

ض٘ٚس ٜثٟساقشی ٞط وبضٌط
 3ـ ا٘دبْ ٔبیٝوٛثی (ٚاوؿیٙبؾی )ٖٛثٛٔ ٝلٕ  ٚزضج اَالٖبر ٔطث َٝٛزض ح

5

 4ـ اِعاْ وبضٌطاٖ ث ٝاٖالْ ؾطیٕ اثشالء ث ٝثیٕبضیٟبیی ٘ٓیط سیفٛئیس ،اؾٟبَ یب ٞطٌ ٝ٘ٛثیٕبضی ٔؿطی ٖ ٚسْ حًٛض

5

أشیبظ ٚاحس

آ٘بٖ سب ثٟجٛزی وبُٔ
 5ـ اؾشفبز ٜوبضٌطاٖ اظ والِ ،ٜجبؼ ٔٙبؾت ،چىٕ ٝیب وفف ٔرهٛل ٔ ٚبؾه ( ثط حؿت ٘ ٔٛسِٛیس  ٚزض ن ٛضر

5

أشیبظ;45

 -16ثٟساقز وبضٌطاٖ

٘یبظ) ٓ٘ ٚبفز ثٛٔ ٝلٕ آٟ٘ب ث٘ ٝحٛی و ٝثطای ٞط ثرف لبثُ قٙبؾبیی ثبقٙس.
 6ـ ا٘دبْ  ٚثجز آظٔبیكبر الظْ ثٛٓٙٔ ٝض وٙشطَ ثٟساقز ٘بذٟٙب ،حّك  ٚثیٙی وبضٌطاٖ سِٛیس

5

 7ـ اِعاْ وبضٌطاٖ ثٖ ٝسْ اؾشفبز ٜاظ ظیٛض آالر ٔب٘ٙس ؾبٖز ،اٍ٘كشط ٛٔ ٚاضز ٔكبثٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ذٛضزٖ  ٚآقبٔیسٖ

5

زض لؿٕشٟبی ٔطسجٍ ثب سِٛیس
 -8اِعاْ وبضٌطاٖ ث ٝا٘دبْ ٔٗبیٙبر وبضٌطی ٔؿشٕط  ٚزض ثس ٚاؾشرساْ  ٚا٘دبْ ٔٗبی ٝٙدعقىی ٔدسز ثطای وبضٌطاٖ

10

ثیٕبض دؽ اظ ثٟجٛزی

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 12 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔٛضز ٕٔیعی
ٔحُ ٕٔیعی

٘س
أشیبظ ة

أشیبظ; 20

ثٟساقز فطزی

 -17سٛإ٘ٙسیٟبی

 1ـ ٔیعاٖ آقٙبیی  ٚثىبضٌیطی قطایٍ ثٟساقز فطزی ٕٖٔٛ ٚی زض اضسجبٌ ثب سِٛیس

10

 2ـ ٔیعاٖ آقٙبیی وبضٌطاٖ ثركٟبی فطاٚضی ٚسِٛیس ثب إٞیز ثٟساقز ٔٛازغصایی

10

أشیبظ ٚاحس

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

أشیبظ ; 78

ٌطٔرب٘ٝ

 -18ا٘جبضٞب /ؾطزذب٘/ ٝ

-1ا٘جبضـ خساٌب٘ٛٔ ٝاز اِٚیٛٔ ، ٝاز حیٗ فطآٚضی ٔ ٚ ،حهٛالر ٟ٘بیی زض ؾبظٔبٖ

10

 2ـ خٙؽ ٔٙبؾت وف  ٚزیٛاض ا٘جبض ث٘ ٝحٛی ؤ ٝمب ٚ ْٚلبثُ قؿشك ٚ ٛيسٖف٘ٛی  ٚثس ٖٚزضظ  ٚقىبف ثبقٙس

10

ـ عشاحی سمف ا٘جبس ثب لبثّیت ٘ظبفت آسبٖ  ٚاص جٙس ٔٙبست ث٘ ٝحٛي ؤ ٝحُ تجٕغ ٌشد ٚغجبس  ٚالٌ٘ٝزاسي حطشات ،ج٘ٛذٌبٖ  ٚپش٘ذٌبٖ ٘جبضذ

3

3

 4ـ اؾشفبز ٜاظ دبِزٞبی غیط چٛثی ٔٚمب ٚ ْٚلبثُ ٘ٓبفز زض ا٘جبض ثب اضسفبٔ حسالُ  14ؾب٘شی ٔشط اظ ؾُح ظٔیٗ

5

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

أشیبظ ٚاحس

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 13 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ

أشیبظ ثٙس

ٚاحس
 5ـ ضٖبیز فبنّٙٔ ٝبؾت چیسٖ دبِشٟب اظ زیٛاض ا٘جبض زض حسٚز  20ؾب٘شیٕشط

5

 -6ضٖبیز قطایٍ  FIFOیب  FEFOزض ا٘جبض

5

 7ـ ٌَٕٗ ٝصاضی یب سٌّ ٝصاضی ٔٙبؾت ا٘جبض ثطای خٌّٛیطی اظ ٚضٚز حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ ٔٛشی  ٚسٟی٘ ٝمكَٕٝٗ ٝ

3

ٌصاضی یب سٌّ ٝصاضی
 8ـ ٖالٔز ٌصاضی لؿٕشٟبی لطُ٘یٔ ،ٝٙحه َٛلبثُ لجٔ ،َٛطخٖٛی  ... ٚثٛٓٙٔ ٝض لبثُیز قٙبؾبیی  ٚضزیبثی ؾطیٕ

10

 9ـ ٖطو ٔٙبؾت  ٚوبفی  ٚثؿش ٝقسٖ وبُٔ زض ا٘جبض ثٛٓٙٔ ٝض ٚضٚز  ٚذطٚج آؾبٖ وبال

3

 10ـ اؾشفبز ٜاظ ؾىٛی ٔٙبؾت ثطای ثبضٌیطی اظ ا٘جبض

3

 11ـ اؾشفبز ٜاظ ؾٛذز غیط فؿیّی ثطای ٚؾبیُ حُٕ ٘ ٚمُ زض ا٘جبض

3

 12ـ ضٖبیز قطایٍ ٔٙبؾت  ٚاؾشب٘ساضز چیسٔبٖ ٔحه ٚ َٛوبال ثط ضٚی  ( ٓٞزاضا ثٛزٖ زؾشٛضإُِٗ ٘ح ٜٛچیسٔبٖ)

5

 13ـ ٔدٟع ثٛزٖ ا٘جبض ثٚ ٝؾبیُ ا٘ساظٌٜیطی ضَٛثز  ٚزٔب زض نٛضسی ؤ ٝحه َٛیب ٔٛاز اِٚی ٝثبیس زض قطایٍ ذبنی

10

ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس
ٌطٔربٖ
ٜ
 14ـ ٘هت زؾشٍبٞ ٜكساضزٙٞس ٜثٛٓٙٔ ٝض اٖالْ قطایٍ ذبضج اظ وٙشطَ ثطای ؾطزذب٘/ ٝ

3
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 14 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔحُ ٕٔیعی
ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس
 1ـ ٔدعا ثٛزٖ ثركٟبی ٔرشّف سِٛیس ثب اؾشفبز ٜاظ زض ٔٙبؾت  ٚیب دطزٜٞبی ٘ٛاضی

5

 2ـ اؾشفبز ٜاظ قیت ٔٙبؾت ثطای حُٕٖ٘ ٚمُ آؾبٖ سطاِی ٞب (چطخ ٞبی زؾشی ) زض نٛضر اذشالف ؾُح ؾبِٗٞبیی

3

أشیبظ ٚاحس

و ٝث ٝیىسیٍط ٔطسجٍ ٔیق٘ٛس
 3ـ اسهبَ ٔٙبؾت سدٟیعار سِٛیس ث٘ ٝح ٛی و ٝاظ ایدبز فًبی ايبف ٚ ٝدطر ( ) voide spaceخٌّٛیطی قٛز

5

زضایٗ لؿٕز ٘هت ٔبقیٗ آالر  ٚضٖبیز فبنّ ٝآٟ٘ب اظ زیٛاض  ٚاظ یىسیٍط ثٛٓٙٔ ٝض سطزز ضاحز زض نٛضر ثطٚظ

أشیبظ; 84

 -19لؿٕشٟبی سِٛیس  ٚفطآٚضی

ٔكىُ  ٚیب ؾبیط ٔٛاضز ثبیس ِحبِ قٛز.
ٖ -4سْ ٚخٛز الالْ ٔبظاز (ٔب٘ٙس ٚؾبیُ سٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضیْ ،طٚف ٔٛاز اِٚی )... ٚ ٝزض ؾبِٗ زض حیٗ ّٖٕیبر سِٛیس

5

 5ـ َطاحی  ٚخٙؽ ٔٙبؾت ؾُٛح زض سٕبؼ ثب ٔبز ٜغصایی ث٘ ٝحٛی و ٝنبف  ٚنیمّی  ٚلبثُ ٘ٓبفز ثبقس( .سطخیحبً

5

اؾشیّٙؽ اؾشیُ)
 -6ضٖبیز قطایٍ ایٕٙی  ٚثٟساقشی  ٚقؿشكٓ٘ ٚ ٛبفز سدٟیعار ٔٛضز اؾشفبز ٜزض ذٍ سِٛیس

10

 7ـ اؾشفبز ٜاظ ؾُّٟبی زض زاض دساِی ثطای خٕٕ آٚضی ٍٟ٘ ٚساضی دؿٕب٘س  ٚيبیٗبر زض ؾبِٗ  ٚذطٚج ثٛٔ ٝلٕ آٖ

5

 8ـ ٔٙبؾت ثٛزٖ خٙؽ وّی ٝؾیٙی ٞبٔ ،ربظٖٞ ِِٝٛ ،بی ا٘شمبَ زٙٞس ٚ ٜؾبیط اثعاض ٔٛضز اؾشفبز ٜآٖ زض سٕبؼ ثب ٔبزٜ

10

غصایی ث٘ ٝحٛی ؤ ٝمب ،ْٚفبلس زضظ  ٚقىبف  ٚلبثُ ٘ٓبفز  ٚيسٖف٘ٛی وطزٖ ثبقٙس.

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 15 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ْحُ ٕٔیعی
أشیبظ ثٙس
 9ـ اؾشفبز ٜاظ ؾیؿشٓٞبی ٔٙبؾت  ٚوبضآٔس ٌطٔبیف  ٚؾطٔبیف ؾبَٖ

3

ی و ٝزض سٕبؼ ثب ٔبز ٜغصایی ٞؿشٙس
– 10ضٖبیز قطایٍ ثٟساقشی ٚضً٘ آٔیعی ؼَٛح سدٟیعار ٔ ٚبقیٗآالر

3

 11ـ ضٖبیز قطایٍ ثٟساقشی ٖ ٚسْ ٚخٛز خطْ  ٚذٛضزٌی زض ؾٍ ٚح ذبضخی  ٚثس٘ٔ ٝربظٖ  ٚسب٘ىٟبی ٔرشّف

3

(٘ٓیط:

 12ـ ایدبز قطایٍ ایٕٙی  ٚحفبْشی ثطای زؾشٍبٞ ٜب ،سدٟیعار٘ ،طزثبٟ٘ب  ٚدّىبٖ ٞبی ٔطسجٍ زض ؾبِٗ سِٛیس

أشیبظ ثٙس

3

اْز ٔٙبؾت ثطای سدٟیعار ٔطسفٕ )
اضر ثطای زؾشٍبٞ ٜب ،وف دٛـ ٖبیك زاض ثطای سبثّٞٛبی ثطق  ٚدبُ٘ ٞب  ٚحف
3

 13ـ ٘هت ٖالئٓ  ٚسبثّٞٛبی ایٕٙی  ٚثٟساقشی زض ؾبِٗ
 14ـ لبثّیز زؾشطؾی آؾبٖ ث ٝسدٟیعار اَفبء حطیك ٚ ٚيٗیز ؾالٔز  ٚوبضایی سدٟیعار اَفبء حطیك

(دبیف

5

زٚض ٜای)
 -15لبثّیز زؾشطؾی ثٚ ٝؾبیُ حفبْز  ٚثٟساقز فطزی سٛؼٌ وبضٌطاٖ

3

 16ـ اؾشفبز ٜاظ ٚؾبیُ ایٕٙی قٛٙایی ثطای وبضٌطاٖ زض نٛضر ٚخٛز ؾط ٚنسا زض ؾبِٗ سِٛیس

3

 17ـ ٘هت  ٚوبِیجطاؾی ٓٓٙٔ ٖٛسدٟیعار ا٘ساظٌ ٜیطی زٔب ،ضَٛثز  ٚفكبض زض ذُ ٌٛسِٛیسی

10
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ ثٙس

أشیبظ ثٙس

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 16 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ;14

 -20وٙشطَ حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ

أشیبظ; 33

 -21قؿشك/ٛيسٖف٘ٛیٓ٘ /بفز

ٔحُ ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

 1ـ ٚخٛز ثط٘بٔ ٝوٙشطَ حكطار  ٚخب٘ٛضاٖ ٔٛشی  ٚایدبز ٚيٗیز ٔىب٘ی ٔٙبؾت ثطای وّی ٝلؿٕشٟبی وبضذب٘ ٝثٝ

3

أشیبظ ٚاحس

٘حٛی و ٝاظ ٚضٚز حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ ٔٛشی خٌّٛیطی قٛز
ض٘بٔ ٝوٙشطَ حكطار  ٚخ٘ٛسٌبٖ ٚ ٚخٛز فطز ٔؿئ َٛا٘دبْ آٖ
 2ـ اخطای وبُٔ ة

5

3ـ ٚخٛز سأییسیٞ ٝبی الظْ خٟز نالحیز ا٘دبْ ناض  ،زض نٛضسی و ٝایٗ ثط٘بٔ ٝسٛؾٍ ثرف ذهٛنی ا٘دبْ ٔیقٛز

3

 4ـ ٚخٛز سبییسیٔ ٝهطف حكطٜوفٞب اظ ٔطاخٕ شیهالح () MSDS

3
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

 1ـ ٚخٛز ثط٘بٔٔ ٝس ٚ ٖٚوبضآٔس قؿشك ٚ ٛيسٖف٘ٛی  ٚدبویع ٜؾبظی ثطای ٞط لؿٕز ثب ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی ٔكرم ٚ

10

زض زؾشطؼ (وٙشطَ زٚض ٜای  ٚوٙشطَ اثطثركی)
 2ـ ٚخٛز زؾشكٛیی ٔدٟع ث ٝنبثٔ ٖٛبیٕ ،ح ِٝٛیىجبض ٔهطف ثب قیط آة و ٝثس ٖٚزخ اِز زؾز ثبظ  ٚثؿشٔ ٝی قٛز

5

 ٚؾُُ ظثبِ ٝدساِی زض ٚضٚزی ٞط ؾبِٗ
 3ـ ٘هت قیطآة خٟز ّٖٕیبر قؿشك ٚ ٛدبویع ٜؾبظی  ٚیب ٘هت دٕخ ثبز ثطای ٘ٓبفز زض فٛانُ ٔرشّف ؾبِٗ

3

سِٛیس
 4ـ ٘هت ٚؾبیُ  ٚاثعاض قؿشك( ٛخبض ،ٚسی ،ثطؼ  ٚقیّ )... ًٙزض ٔحُ ٔٙبؾت ( خسا اظ ْحیٍ دبن فطاٚضی ) ثٝ

3

٘حٛی و ٝایدبز آِٛزٌی ثب٘ٛیٕٙ٘ ٝبیس.

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 17 ٝاظ27

 5ـ ٚخٛز فًبی ٔٙبؾت ثطای قؿشك ٚ ٛيسٖف٘ٛی ٚؾبیُ  ٚسدٟیعار زضذبضج اظ ٔحُ ٘هت ( )COP

3

 6ـ ٚخٛز أىب٘بر آة ٌطْ  ٚؾطز ،ثربض سحز فكبض  ٚثبز (زض نٛضر ٘یبظ) ثطای قؿشكٓ٘ ٚ ٛبفز ؾبِٗ ٞب

3

 7ـ ٚخٛز ٔدٛظٞبی الظْ یٟساقشی ثطای ٔٛاز دبن وٙٙس ٚ ٜيسٖف٘ٛی وٙٙس)MSDS(ٜ

3

 8ـ ٚخٛز ٔؿئّٕٖ َٛیبر ٘ٓبفز ،قؿشك ٚٛيسٖف٘ٛی

3
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

أشیبظ;11

 -22سٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی

ٔؿئ َٚفٙی

 -23قطایٍ

 1ـ ٚخٛز ثط٘بٔٔ ٝس ٚ ٖٚوبضآٔس سٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی  ٚثجز ٌعاضـ ٔطث( َٝٛاظ ٘ٓط وب ٜـ ٔیعاٖ سٛلف ٞبی سِٛیس ٚ

5

سٕٗیطار حیٗ سِٛیس)
 2ـ قٕبضٌ ٜصاضی  ٚیب قٙبؾبیی وّی ٝسدٟیعارٔ/بقیٗآالر/زؾشٍبٟٞبی آظٔبیكٍبٞی

3

 3ـ ٚخٛز ٔؿئ َٛا٘دبْ  ٚدیٍیطی ثط٘بٔ ٝسٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی ( ثهٛضر زض ٖٚیب ثط ٖٚؾبظٔب٘ی)

3
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

أشیبظ;30

 -1زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔؿئ َٛفٙی ثطای ذُ ٌٛسِٛیسی ٔشفبٚر ،زض نٛضر س ٔٛٙسِٛیس  ٚیب قیفز وبضی ٔدعا

15

 -2اضسمبء ؾُح زا٘ف ٔؿئ َٛفٙی اظ َطیك آٔٛظقٟبی سرههی  ٚثبظآٔٛظی

15

نام و امضاء ممیزی کننده :

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 18 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
ٔحُ ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

 -1ضٖبیز يٛاثٍ ثطچؿت ٌصاضی ٚظاضر ثٟساقز ٔ ٚؿشٙسار ٔطث ٚ َٝٛضٖبیز ٔفبز ٔبز 11 ٜقاٖ٘ٛ

10

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ٚاحس

أشیاظ
حٚظٜ

أتیبص;10

أتیبص; 30

ٌزاسي

ثشچست

-24
 -25ضٙبسبیی  ٚسدیبثی

ٔٛازذٛضاوی ،آقبٔیس٘ی ،آضایكی  ٚثٟساقشی  ٚزؾشٛضإِّٟٗبی آٖ

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

 -1أىبٖ ضزیبثی ٔحه َٛسِٛیس قس ٜسب ٔبز ٜاِٚی ٝزض ؾُٛح ظیط:
اِف -أىبٖ ضزیبثی ٔحه َٛسب ؾُح ٖطيٕٖ ٝس ٜفطٚقی

7

ة -أىبٖ ضزیبثی ٔحه َٛسب ؾُح ٖطي ٝذطز ٜفطٚقی

13

 -2ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

10

نام و امضاء ممیزی کننده :

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 19 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیظ ی
ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

أشیبظ
ٚاحس

أتیبص; 20

-26ضىبیت ٔطتشي

أتیبص; 20

 -27فشاخٛاٖ

20

ٚ -1خٛز ثط٘بٔٔ ٝس ٖٚضؾیسٌی ث ٝقىبیبر ث ٝقطح شیُ:
اِف -اذص  ٚثجز قىبیز ٔهطف وٙٙس)5( ٜ
ة -ضؾیسٌی  ٚدیٍیطی قىبیز  ٚاٖالْ ٘شید ٝثٔ ٝكشطی  ٚحفّ ؾٛاثك ٔطث)5( َٝٛ
ج -ثطضؾی ٔكىُ  ٚضفٕ ٘ٛالم ٔطث ٌٛثٛٔ ٝضز قىبیشی زض سٕبٔی ٔطاحُ ظ٘دیع ٜغصایی ()10

ٔدٕ ٔٛأشیبظ
.ٚ -1خٛز زؾشٛضإُِٗ ثطای فطاذٛاٖ ٔحه َٛزض ؾُٛح ٔرشّف

5

اضید سِٛیس
 -2أىبٖ خٕٕ آٚضی ٔحه َٛثطاؾبؼ قٕبض ٜؾطی ؾبذز یب ر

10

 -3ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 20 ٝاظ27

ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

٘ٓطیٕٔ ٝیعی
أشیبظ ثٙس

أتیبص;47

 -28ضٙبسبیی خغش  ٚپبیص

 -1قٙبؾبیی ٖٛأُ ذُطظای ٔ ٟٓقیٕیبیی ،ثیِٛٛغیىی  ٚفیعیىی زض ٞط ٔطحّ ٝاظ فطایٙس

5

 -2اضظیبثی ٖٛأُ ذُطظا ثب سٛخ ٝث ٝإٞیز آٖ ٞب

5

 -3وفبیز السأبر وٙشطِی زض ٘ٓط ٌطفش ٝقس ٜخٟز وبٞف یب حصف ذُط

3

 -4قٙبؾبیی  ٚسٗییٗ ٘مبٌ وٙشطَ ثحطا٘ی

5

 -5سٗییٗ حسٚز ثحطا٘ی ثب سٛخ ٝثٔ ٝساضن ٔ ٚطاخٕ ّٖٕی ٔٗشجط

5

 -6سٗییٗ ضٚـ ٔٙبؾت دبیف ٘مبٌ وٙشطَ ثحطا٘ی

5

ٚ -7خٛز زؾشٛضإُِٗ دبیف ٘مبٌ وٙشطَ ثحطا٘ی

3

 -8سٗییٗ السأبر انالحی ثطای ٞط ٘مُ ٝوٙشطَ ثحطا٘ی

5

ٚ -9خٛز زؾشٛضإُِٗ ٕٔیعی زاذّی

3

 -10ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

5

ٚ -11خٛز زؾشٛضإُِٗ وٙشطَ ؾٛاثك

3

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 21 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔحُ ٕٔیعی

ٔٛضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

أتیبص;15

-29آٔٛصش

ن٘ٙذٌبٖ

 -30تأٔیٗ

ٚ -1خٛز ثط٘بٔٔ ٝس ٖٚاخطای زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی

5

 -2اخطای ٔ ٓٓٙثط٘بٔ ٝآٔٛظقی

5

 -3ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

5

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

أتیبص; 35

ٚ-1خٛز ثط٘بٔ ٝاضظیبثی سأٔیٗ وٙٙسٌبٖ  ٚاؾشفبز ٜاظ ٔٛاز اِٚی ٝزاضای ٔدٛظٞبی ثٟساقشی

30

 -2ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 22 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔحُ ٕٔیعی

ْٚضز ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

أتیبص;16

ثش ٖٚسبصٔب٘ی

أتیبص; 10

تٛسؼٝ

أتیبص; 20

ٔذیشیتی  ٚویفی

-31استجبعبت دس ٖٚسبصٔب٘ی ٚ
 -32تحمیك ٚ
ٌٛ -33اٞی ٞبي

ٚ-1خٛز آذطیٗ لٛا٘یٗٔ ،مطضار ،يٛاثٍ  ٚزؾشٛضإُِٗ ٞبی ٔطسجٍ نبزض ٜاظ ؾٛی ٔطاخٕ زِٚشی

5

 -2ثٟطٌ ٜیطی اظ اؾشب٘ساضزٞبی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ث ٝضٚظ قسٜ

5

 -3سٛظیٕ ٔٙبؾت  ٚلبثّیز زؾشطؾی ثركٟبی زض ٖٚؾبظٔبٖ اظ ٔٙبثٕ ث ٝضٚظ قسٜ

3

 -4ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

3

أشیبظ ٚاحس

ٔدٕ ٔٛأشیبظ
ٚ -1خٛز ٔطوع سحمیك  ٚسٛؾٗ ٝفٗبَ  ٚوبضآٔس  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔ ٚشرهیهٗ وبفی

5

 -2ثجز ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطثَٝٛ

5
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

-1ؾطی  ISO 22000یب ؾیؿشٓ ٛٔ HACCPضز سأییس ٚظاضر ثٟساقز

10

 -2دطٚا٘ ٝوبضثطز ٖالٔز اؾشب٘ساضز سكٛیمی

5

ا٘ساضز  ٚسحمیمبر نٗٙشی ایطاٖ یب آظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض ٔٛضز سأییس
ٛٔ ISO 17025 -3ضز سأییس ٔؤؾؿ ٝاؾز

5

ٚظاضر ثٟساقز

نام و امضاء ممیزی کننده :

ٔدٕ ٔٛأشیبظ

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 23 ٝاظ27

٘ٓطیٕٔ ٝیعی

ٔٛضز ٕٔیعی
ٔحُ ٕٔیعی

أشیبظ ثٙس

ٚ-1خٛز ٔسضن ٔٗشجط زا٘كٍبٞی ثطای وبضوٙبٖ آظٔبیكٍبٜ

2

 -2ا٘دبْ آٔٛظقٟبی الظْ اظ ٘ٓط آقٙبیی ثب  ، SOPوبضوطز ثب زؾشٍبٟٞبٔ ،ؿشٙس ؾبظی ثطای وبضوٙبٖ آظٔبیكٍبٜ
زض ثسٚ ٚضٚز
 -3ایدبز فًبی وبفی ثب سٛخ ٝث ٝحدٓ سِٛیس  ،ثطای آظٔبیكٍبٜ

3
3

اق ا٘ىٛثبؾیٚ ٖٛ

5

ٚ -4خٛز آظٔبیكٍبٔ ٜیىطٚة قٙبؾی ث ٝؾ ٝلؿٕز اسبق وكز ،ار
ٔحیٍ ؾبظی ثُٛض ٔدعا

أشیبظ;74

 -34ثبظضؾی  ٚآظٔبیف

ٚ -5خٛز ٛٞز ٔیىطٚة قٙبؾی  ٚیب اسبق وكز ایع ِٝٚزاضای الٔخ uv

1

ٙٔ -6بؾت ثٛزٖ وفٟب ،زیٛاضٞب ،ؾمف آظٔبیكٍب ٜثب سٛخ ٝثٔ ٝؿبئُ فٙی آظٔبیكٍبٞی ( اظ ٘ٓط ٔمب ْٚثٛزٖ ثٛٔ ٝاز
قیٕیبیی  ٚيطث ،ٝلبثّیز قؿشك) ... ٚ ٛ
ٚ -7خٛز ٘ٛض وبفی ٔشٙبؾت ثب قطایٍ آظٔبیكٍبٜ

5
10

ٚ -8خٛز ٛٞز ثب سٛا٘بیی وبفی زض ثرف قیٕی

1

 -9ث ٝضٚظ ثٛزٖ ضٚقٟبی آظٔ ٚ ٖٛاؾشب٘ساضزٞبی ٔطثَٝٛ

5

ٚ -10خٛز زؾشٛضإِّٗی ثطای زضیبفز ٕ٘ ٝ٘ٛزض آظٔبیكٍبٜ

3

 -11وبُٔ ثٛزٖ ثجز ٔكرهبر ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی اضؾبِی ث ٝآظٔبیكٍبٜ

1

 -12ا٘دبْ وسٌصاضی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی اضؾبِی ث ٝآظٔبیكٍبٜ

1

ٔ -13شٙبؾت ثٛزٖ قطایٍ ٍٟ٘ساضی ثب ٘ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٔٛب

2

ٚ -14خٛز ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی قبٞس

2

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

أشیبظ ٚاحس

تاریخ تأیید:

أشیبظ حٛظٜ

ٔالحٓبر

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 24 ٝاظ27

ٚ -15خٛز ٔكرهبر وبُٔ ( ٘بْ ٔبز ،ٜوس ضزیبثی ،سبضید ؾبذز ٘ ٚبْ ؾبظ٘س ) ٜزض ثطچؽة ٔحِّٟٛب ٗٔ ٚطف ٞبی
سٟی ٝقس. ٜ

2

 -16ا٘دبْ آظٔبیكبر الظْ ثط ضٚی آة ٔمُط ٔٛضز اؾشفبز ٜزض آظٔبیكٍبٜ

1

 -17وبُٔ ثٛزٖ زفبسط ثجز ٘شبیح آظٟٔ٘ٛب زض آظٔبیكٍبٜ

3

 -18سأییس  ٚأًبء زفبسط ثجز ٘شبیح آظٔ ٖٛسٛؾٍ آظٔبیف وٙٙسٔ ٚ ٜؿئ َٛفٙی

3

ٚ -19خٛز وّیٔ ٝساضن ٔ ٚؿشٙسار ٔطسجٍ ثب آظٔبیكبر زضنٛضر ا٘ٗمبز لطاضزاز ثب آظٔبیكٍبٕٞ ٜب ًٙٞقس ٜثب
حٛظٓ٘ ٜبضسی
ٍٟ٘ -20ساضی  ٚثبیٍب٘ی ٔٙبؾت ٘شبیح آظٔبیكبر ا٘دبْ قس ٜثط ضٚی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب

3
1

 -21وبِیجط ٜثٛزٖ زؾشٍبٟٞب  ٚسدٟیعار زاضای ثطچؿت

3

ٚ -22خٛز ٔؿشٙسار وبِیجطاؾیٖٛ

3

 -23ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚثجز زٔب  ٚضَٛثز زض آظٔبیكٍبٜ

2

ٚ -24خٛز ؾیؿشٕٟبی اٖالْ  ٚاَفبء حطیك

2

ٚ -25خٛز خٗج ٝوٕىٟبی اِٚی ٝزض آظٔبیكٍبٜ

2

ٚ -26خٛز ؾیؿشٓ قؿشكٛی ايُطاضی زض آظٔبیكٍبٜ

1

ٚ -27خٛز ؾیؿشٓ زفٕ ثٟساقشی يبیٗبر ( دؿٕب٘سٞبی قیٕیبیی ٔ،یىطٚثی ) ... ٚ

1

ٚ -28خٛز ؾیؿشٕی خٟز زفٕ نحیح ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آِٛزٜ

2

 -29زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔحّی ٔدعا ثطای سٗٛیى ِجبؼ وبضوٙبٖ آظٔبیكٍبٜ

1
ٔدٕ ٔٛأشیبظ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 25 ٝاظ27

٘ٛالم ٔكبٞس ٜقس ٜزض اضظیبثی ثب شوط قٕبض ٜثٙس

ضزیف

ضزیف

ٔسر ظٔبٖ سٗییٗ ـز ٜثطای ضفٕ ٞط ٘مم

٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی  ٚأًبء وبضقٙبؾبٖ ٕٔیعی وٙٙس:ٜ

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 26 ٝاظ27

* ٘ىت : 1 ٝثٙٔ ٝظٛس تطٛیك  ٚتشغیت صٙبیغ ث ٝحفظ صذالت  ٚساستی دس تىٕیُ وبسثشي خٛد اظٟبسي ،دسصٛست ا٘غجبق أتیبص ٔحبسج ٝضذ ٜتٛسظ ٚاحذ تِٛیذ ي ثب حٛص٘ ٜظبستی ثٔ ٝیضاٖ ا٘حشاف 5
دسصذ اص وُ أتیبص وست ضذ 20 ،ٜأتیبص ثٔ ٝجٕٛع أتیبص وست ضذ ٜافضٚد ٜخٛاٞذ ضذ.

* ٘ىت : 2 ٝث ٝاصاي ٞش ضىبیت اثجبت ضذ ٜاص سٛي دا٘طٍب ٚ ٜیب ٞش ػذْ ا٘غجبق ٘تیج ٝآصٔٔ ٖٛحصٛالت تِٛیذضذ ٜتٛسظ ٚاحذ تِٛیذي ،دسصٛست ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي ادٚاسي/سغح ػشض ،)PMS( ٝدس
صٛست جشئی ثٛدٖ ػذْ ا٘غجبق  ،25ػٕذ ٜثٛدٖ ػذْ ا٘غجبق  ٚ 50ثحشا٘ی ثٛدٖ ػذْ ا٘غجبق  75أتیبص اص ٔجٕٛع أتیبص وست ضذ ٜوسش خٛاٞذ ضذ( .الصْ ث ٝروش است ٔالن ػُٕ ػذْ
ا٘غجبق دس دستٛساِؼُٕ " سسیذٌی ث ٝضىبیبت " ثب وذ ٔذسن  PEI/I-045دسج ٌشدیذ ٜاست) .ضٕٙبً دسخصٛظ حضٛس یب ػذْ حضٛس ٔسئ َٛفٙی  ،ث ٝاصاي ٞش ثبس ػذْ حضٛس ثذٖٚ
ٕٞبٍٙٞی 50 ،أتیبص اص ٔجٕٛع أتیبص وست ضذ ٜوسش خٛاٞذ ضذ.
(ضىبیت اثجبت ضذ :ٜضىبیتی است و ٝدا٘طٍب٘ ٜبظش آٖ سا تأییذ وشد ٚ ٜاص سٛي دا٘طٍب ٜضىبیت وٙٙذ ٓٞ ٜجٛاة آصٔ٘ٛی دس تأییذ ٔٛضٚع ضىبیت تٟی ٚ ٝاثالؽ ٌشدیذ ٜثبضذ ٔطشٚط
ث ٝایٙى ٝفبوتٛسٞبي حُٕ ٘ ٚمُ ٍٟ٘ ٚذاسي تأثیشي ثش ٔٛضٛع ٔٛسد آصٔ٘ ٖٛذاضت ٝثبضٙذ)
* ٘ىت : 3 ٝچٙب٘چٚ ٝجٛد ثخطی اص تأسیسبت دس ٚاحذ تِٛیذي اِضأی ٘جبضذ أتیبص ایٗ ثخص ٔی ثبیست ٔتٙبست ثب وُ أتیبص وست ضذٔ ٜحبسجٌ ٝشدد ٔ(.ثالً ٚ :جٛد سشدخب٘ ٝدس ٚاحذ ثست ٝثٙذي
حجٛثبت) ،اِجت ٝایٗ ٔٛضٛع دس ثٙذ  ٜدستٛساِؼُٕ ٘ح ٜٛأتیبصدٞی وبسثشي اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي PRPsثب وذ ٔذسن  PEI/I-032دسج ٌشدیذ ٜاست.

* ٘ىت٘ : 4ٝح٘ ٜٛظبست ثش ٚاحذٞبي تِٛیذي ثش حست ستج ٝوست ضذٔ ٜغبثك دستٛساِؼُٕ اجش ایی ٘ح٘ ٜٛظبست  ٚثبصسسی ٚاحذٞبي تِٛیذي دسج ٝثٙذي ضذ ٜثش٘بٔ ٝسیضي  ٚالذاْ خٛاٞذ ضذ  .ثذیٟی
است وبسخب٘جبتی و ٝوٕتش اص ستج D ٝوست وٙٙذٔ 6 ،ب ٜفشصت خٛاٙٞذ داضت تب ستجٞ ٝبي ثبالتش سا وست وٙٙذ دس غیش ایٙصٛست تؼغیُ خٛاٙٞذ ضذ.

*٘ىت : 5 ٝدس ٔٛسد ٚاحذٞبیی و ٝجٟت ا٘جبْ آصٔبیطبت ثب آصٔبیطٍبٞ ٜبي ٕٞب ًٙٞضذ ٜثب حٛص٘ ٜظبستی لشاسداد ٔٙؼمذ ٔی ٕ٘بیٙذ ،الصْ است وّیٔ ٝذاسن ٔ ٚستٙذات آصٔبیطٍب ٜعشف لشاسداد
دس دستشس ثبضٙذ دس صٛست ػذْ ٚجٛد ٔذاسن یبد ضذ ٜوُ أتیبص ٔشثٛط ث ٝثخص آصٔبیطٍب ٜاص ٔجٕٛع أتیبص وست ضذ ٜوسش ٔی ٌشددِ ،زا چٙب٘چ ٝتٟٙب ثخطی اص آصٔبیطبت ،ا٘جبْ ٘طذٜ
ثبضذ ثست ٝث ٝإٞیت آصٔبیص ،ثب ٘ظش وبسضٙبس ثبصدیذ وٙٙذ ٚ ٜتأییذ سئیس اداس ٜتٟٙب ثخطی اص أتیبص ٔشثٛع ٝوسسخٛاٞذ ضذ.

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

وس ٔسضنPEI/F-021:

ٚصاست ثٟذاضت دسٔبٖ  ٚأٛصش پضضىی

چه ِیست اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبي پیطٙیبصي () PRPs

اداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚثٟذاضتی

ٚاحذ ٞبي تِٛیذي صٙبیغ غزایی  ٚآضبٔیذ٘ی

سبضید نسٚض1387/2:
قٕبض ٜثبظٍ٘طی01:
سبضید ثبظٍ٘طی1388/3:
نفح 27 ٝاظ27

ٔحصٛالت تِٛیذي:

٘بْ ٚاحذ تِٛیذي:

سٕت

٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی ٕٔیض

تبسیخ

أضبء

* ٘ىت : ٝپس ا ص تىٕیُ ٔٛاسد فٛق تصٛیش ایٗ ثشي ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی  ٚتؼییٗ ستجٚ ٝاحذ تِٛیذي ث ٝاداس ٜوُ ٘ظبست ثش ٔٛادغزایی ،آضبٔیذ٘ی ،آسایطی  ٚث ٝداضتی ث ٝضٕبسٕ٘ 66467265 ٜبثش  ٚیب ثٝ
٘طب٘ی  PRP@fdo.irاسسبَ ضٛد.

ایٗ لسٕت تٛسظ ٕٔیض تىٕیُ ضٛد:

جٕغ وُ أتیبص

جٕغ أتیبص وست

چه ِیست

ضذٜ

ایٗ لسٕت تٛسظ اداس٘ ٜظبست ریشثظ تىٕیُ ٔیطٛد:

حذ ٘صبة ستج ٝلجِٛی ث ٝدسصذ

1000

Grade A

 90تب  100دسصذ

Grade B

 80تب  89/9دسصذ

Grade C

 65تب  79/9دسصذ

Grade D

 50تب  64/9دسصذ

تأییذ سئیس اداس٘ ٜظبست ثش ٔٛادغزایی  ٚثٟذاضتی :
تأییذ ٔؼب ٖٚغزا  ٚداس ٚدا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی  ٚخذٔبت ثٟذاضتی دس ٔب٘ی ریشثظ :

نام و امضاء ممیزی کننده :

تاریخ ممیزی :

نام و امضاء تأیید کننده :

تاریخ تأیید:

ستج ٝوست ضذ ٜث ٝدسصذ

