
(سهامی خاص) مهندسین مشاور ایمن آساي شرق

�ت کار    �جاز�شاور   ���� ����قات و �ع��مات �فا�ت ��ی و �ھدا
دارای �وا� صال��ت از وزارت �عاون ، کار و ر�ه ا��ما�ی

 )( ساخت و ابنیه ، راه ، تونل و ... مشاور مجاز ایمنی ساختمان و پروژه هاي عمرانی 

 مشاور مجاز ایمنی برق و بازرسی فنی سیستم هاي ارت 

مشاور مجاز بازرسی فنی ماشین آالت ، جرثقیل ها ، لیفتراك ها و باالبرهاي کارگاهی 

 مشاور مجاز آموزش ایمنی تایید صالحیت پیمانکاران 

 در پروژه هاي عمرانی  HSEاستقرار سیستم هاي مدیریت 

 HSEایمنی و ارائه خدمات پیمان کارشناس تامین نیروي 
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی خراسان رضوي  HSEداراي صالحیت بازرسی و پایش 

آدرس دفتر مرکزي : مشهد – شهرك صنعتی طوس  مرکز خدمات فناوري و بیوتکنولوژي شرق کشور  واحد108/3  ––

تلفن : دفتر مرکزى   05135424428 مدیر فنى: 09155142622      مدیریت: 09156002622

او��ن �شاور ��و�ی �فا�ت ��ی و �دمات ا���ی ���� ����قات و �ع��مات �فا�ت ��ی و �ھدا�ت کار � �رق ��ور 

تاسیس 1385



 

 درباره ما : 

 

 

 

 

 

 

 

:  HSEواحد پیمان و مشاوره 
، صنایع فرآیندي، صـنایع تولیـدي، سـازمانهاي    ( ابنیه ، راه و تونل هاي عمرانیپروژه HSEارائه مشاوره و تامین نیروي 

 دولتی و خصوصی و...)

 هاي نوین مدیریتیواحد استقرار سیستم
  )…,ISO45001, HSE-MS,ISO14001تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران اخذ (

 اي و ارگونومیهاي اجرایی ایمنی، بهداشت حرفهواحد پروژه
 بازرسی ایمنی برق و صدور تاییدیه چاه ارت و ... ) –و صدور گواهینامه جرثقیلها ، باالبر ها ، لیفتراکها بازرسی فنی (
 ، فرهنگ ایمنی و سالمت شغلی و...)و ریسک فاکتورهاي ارگونومیک پایش عوامل زیان آور محیط کار (مطالعات ریسک، 

 واحد آموزش
ها بـا  سـمینار هاي آموزشی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ، دوره هاي تخصصی ، کنفرانس هـا و  برگزاري دوره(

 )HSE  ایمنی و سالمت شغلی و مدیریت محوریت

�باره ما 
مرکز مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی به شماره پروانه به عنوان  1385از سال  332شرکت مهندسین مشاور ایمن آساي شرق به شماره ثبت 

در زمینه ایمنی سـاختمان تحـت نظـر وزارت تعـاون ، کـار و رفـاه 149796در زمینه آموزش ایمنی و شماره پروانه صالحیت  149797صالحیت 
به منظور حفظ و صیانت از نیروي انسانی و تامین ایمنی و سالمت محیط کار ، ضـمن ارتبـاط مسـتمر بـا سـازمانها ، مراکـز تحقیقـاتی و        اجتماعی 

 دانشگاهی در سطح کشور با بهره گیري و تبادل نظر در زمینه مدیریت و پیاده سازي پروژه هاي ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه اي ، محیط زیسـت 
HSE شته است . این شرکت با جذب اعضاي هئیت علمی متخصص در مقاطع دکتـري ،کارشناسـی ارشـد ایمنـی ، بهداشـت حرفـه اي و       گام بردا

پـروژه هـايتوانسته است بیش از یک دهه خـدمات آموزشـی در سـطح واحـد هـاي       HSEبا راه اندازي آکادمی مطالعات راهبردي  HSEمدیریت 
خدماتی ، کشاورزي و معادن کشور ارائه نماید که در این راستا اعضاي هئیت علمی این آکادمی نسبت بـه   تولیدي ، صنعتی ،ساختمانی ، واحد هاي 

اخذ پروانه صالحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشـت کـار وزارت تعـاون ، کـار و رفـاه      
 HSEیقات منجر به تایید این گروه از طرف شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی به عنوان مجري بازرسی اجتماعی مبادرت نمودند که تمامی این توف

 مصرف کنندگان عمده فرآورده هاي نفتی در شرق کشور گردید . 
بلکه عاملی در جهت  نه تنها به عنوان یک هزینه محسوب نمی گردد HSEاین مرکز بر این عقیده استوار است که مدیریت و پیاده سازي پروژه هاي 

نیروي افزایش بهره وري و کاهش خسارات به شمار می آید و از آنجا که نظام دانش آفرینی و اقتصاد دانش بر پایه مهم ترین مولفه سازمانی بعنی 
گروه ایمـن آسـا در جهـت    انسانی بنا نهاده شده است آموزش را به عنوان یک سرمایه گذاري بلند مدت مد نظر قرار می دهد . امروزه تمام تالش 
-ISO 45001  ،IMS  ،HSEصیانت از نیروي انسانی ، حفظ منایع مادي کشور ، تکمیل خالء نیروي متخصص و استقرار سیستم ها و نظام هاي مدرن 

MS  ،ISO 14000 و واحد هاي صنعتی در بخش هاي تخصصی ذیل  می باشد .  ، در غالب مشاوره و مجري پیمانی سازمانها 

ا�ید روز�یی �دون حاد�� 
:معرفی بخش هاي تخصصی 

معرفی بخش هاي تخصصی 



این پروژه ها که همانا  هاي عمرانی و واحدهاي تولید و افزایش پیچیدگی آنها، همچنین نیاز مبرم به محصوالتبا توجه به رشد روز افزون پروژه
 تسهیالت و امکانات جهت آسایش هر چه بیشتر مردم را به دنبال دارد و با در نظر گرفتن این نکته که پرداختن به این موضوع بدون توجه به

از مرکز تحقیقات  مقوله هاي ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست امکان پذیر نیست، گروه مهندسین مشاور ایمن آساي شرق با اخذ پروانه صالحیت
ینه و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  درزمینه ایمنی ساختمان نسبت به ورود و ارائه خدمات در این زم

 اهتمام ورزیده است.

شامل موارد ذیل است :  خی از مهمترین خدمات این واحدبر
 فرآینديو صنایع در کارگاه هاي عمرانی  HSEپروژه هاي پیمان مدیریت  اجراي* 

  HSE Construction* تامین نیروهاي متخصص در حوزه 
پیمانکاران ، تدوین دستورالعمل ها و روش هاي اجرایی و ...  HSE، تدوین طرح مدیریت HSE PLAN *ارائه خدمات فنی در زمینه تدوین 

 حوزه اي ساختمان ، راه ، تونل و مترو پروژه هاي عمرانی در  HSE* تربیت افسران و مشاوران 
 و.. LIFE LINE ،SAFETY NET* ارائه خدمات مشاوره در زمینه ایمنی کار در ارتفاع و اجراي طرح هاي حفاظت از سقوط شامل 

 و اتریشی  NATM* ارائه خدمات  مشاوره در حوزه ایمنی گودبرداري ، خاکبرداري ، بتن ریزي ، حفاري هاي زیر زمینی 
 ، عملیات هایپرباریک ، الینینگ تونل و ... TBM* ارائه خدمات  مشاوره در حوزه ایمنی حفاري مکانیزه تونل 

 * ارائه خدمات  مشاوره در حوزه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی، سالمت شغلی، محیط زیست و ارگونومی
*ارائه مشاوره و اجراي طرح هاي اعالم و اطفاء حریق 

 خدمات  مشاوره و اجراي طرح هاي مدیریت بحران ، واکنش در شرایط اضطراري و  پدافند غیر عامل * ارائه
 پروژه هاي عمرانی و صنایع فرآیندي  HSE* تربیت کارشناس 

* بازرسی فنی ماشین آالت ، جرثقیلها ، باالبر ها و لیفتراك ها و صدور گواهینامه سالمت فنی 
بازرسی ایمنی برق و صدور تاییدیه هاي چاه ارت *

واحد مشاوره و پیمان : 

پروژه هاي عمرانی :  HSEواحد پیمان و مشاوره -1
نفت ، گاز و پتروشیمی، صنایع تولیدي، سازمانهاي دولتی و خصوصی و... هاي عمرانی( ابینه ، راه و تونل )  صنایع فرآینديپروژه



گیري از مجموعه ارزشمند مشاوران، کارشناسان و متخصصان مجرب در حوزه ایمنی، گروه مهندسین مشاور ایمن اساي شرق با بهره
-HSEبهداشت و محیط زیست ، خدمات جامعی را در زمینه طراحی، تدوین، ایجاد، استقرار، ارزیابی و ارتقاء سطح سیستم هاي مدیریت 

MS ،ISO45001 ،ISO 14000 ، ISO 9000 نماید. مختلف ارائه میها و صنایع ها، سازمانبراي شرکت 
حداقل تعهدات اجرایی شرکت در رابطه با سیستم هاي مدیریتی به شرح زیر است : 

 )Gap Analysis(* شناسایی وضعیت کلی سیستم مدیریتی موجود 
 ISO45001(OHSAS 18001)استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی* 

HSE-MSاستقرار نظام مدیریت ایمنی، سالمت شغلی و محیط زیست * 
ISO 14001استقرار سیستم مدیریت محیط زیست * 
PSMاستقرار نظام مدیریت ایمنی فرآیندي * 
پایش و ممیزي  سیستم هاي مدیریتی ایمنی، سالمت شغلی و محیط زیست و ایمنی فرآیندي* 
 ها مقابله با شرایط اضطراري و برگزاري رزمایشتدوین طرح جامع مدیریت بحران و * 

* تدوین شاخص هاي عملکردي

 
 

برداي واحدهاي صنعتی بدون رعایت اصول و استاندارهاي ایمنی، سالمت شغلی و تاریخچه حوادث در دنیا نشان داده است که طراحی، ساخت و بهره
هاي بسیار سنگین به صنعت و جامعه شده است که در محیط زیست منجر به وقوع رویدادهاي نامطلوب فاجعه باري شده است که سبب تحمیل هزینه

اندازي مجدد این واحدهاي صنعتی بزرگ شده هاي جانی، مالی و زیست محیطی بقدي زیاد بوده است که سبب عدم راهبرخی از این حوادث، خسارت
برداي موفق و مستمر از واحدهاي صنعتی مستلزم اجراي مطالعات اجرایی و تحقیقاتی ایمنی، سالمت شغلی و ارگونومی به منظور از اینرو بهرهاست. 

 باشد.صیانت از نیروي انسانی و تجهیزات حساس  و برطرف کردن نقاط ضعف سازمان از دیدگاه ایمنی و سالمت شغلی و دستیابی به بهبود مستمر می

شامل موارد ذیل است :  خی از مهمترین خدمات این واحدبر
 )HSEEانجام مطالعات شناسایی و تحلیل مخاطرات ایمنی، بهداشتی، محیط زیست و ارگونومی( .1
HSEEانجام مطالعات تحلیل و ارزیابی ریسک پویا  .2
 تجزیه و تحلیل و پیشگیري از حوادث شغلی .3
 شناسایی و پیشگیري از خطاي انسانی  .4
 شناسایی مدل فرهنگ ایمنی بومی سازمان و ارتقاء آن .5
 تحلیل قابلیت اطمینان انسانی و تجهیزات صنایع .6
 فایده جهت بهینه سازي اقدامات کنترلی  –مطالعات تحلیل هزینه  .7
مدیریت پویاي ریسک واحدهاي صنعتی با رویکردهاي نوین .8
ارگونومیشناسایی و تحلیل پوسچرهاي کاري نامناسب و طراحی مداخالت  .9

…,PHAST, ALOHAارزیابی و مدلسازي پویاي حوادث فرآیندي با نرم افزارهاي  -10
)QRAمطالعات ارزیابی کمی ریسک ( -11
  Bayesian Network و GeNIe تحلیل و مدلسازي پویاي ریسک با نرم افزار -12

هاي نوین مدیریتی:واحد استقرار سیستم  -2
  )ISO45001, HSE-IMS,ISO14001 وOHSAS 18001 اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران و استانداردهاي (

اي و ارگونومیهاي اجرایی و تحقیقاتی ایمنی، بهداشت حرفهواحد پروژه -3
(مطالعات ریسک، پایش عوامل زیان آور محیط کار و ریسک فاکتورهاي ارگونومیک، فرهنگ ایمنی، تحلیل و شبیه سازي حوادث و...) 



 

: واحد آموزش -4
)HSE هاي آموزشی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ، دوره هاي تخصصی ، و سمینارها با محوریت ایمنی و سالمت شغلی و مدیریت (برگزاري دوره
صدور گواهینامه مورد تایید وزارت کار ، صنایع، ادرات و سازمانها باهاي آموزشی ایمنی و بهداشت در عملیات پیمانکاريبرگزاري دوره



 

 
 

 در کوهستان و طبیعت  HSEاولین سمینار بلند مدت مجري 

 سازمان حفاظت محیط زیست 

شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان –دوره ارزیابی ریسک 

 معادن سنگ آهن سنگان

انجمن صنفی مهندسین ایمنی و  –دوره ارزیابی ریسک 
 بهداشت صنعتی استان خراسان رضوي

اعضاي سازمان نظام  HSE-MSدوره سیستم مدیریت 

 مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي  

 دوره ایمنی عمومی 

تایید صالحیت مسئولین ایمنی و بهداشت کار 

   شرکت مخابرات استان خراسان رضوي   

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 
   سازمان حفاظت محیط زیست   

 آ 8 358 

فهرست برخی از دوره هاي تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ، شرکت ها و سازمانها در استان خراسان رضوي



 

پروانه صالحیت مشاور ایمنی ساختمان  پروانه صالحیت مشاور آموزش ایمنی 

پروانه صالحیت مشاور بازرسی جرثقیلها ، باالبر ها و لیفتراك ها    پروانه صالحیت مشاور چاه هاي ارت و ایمنی برق 

مجوز ها و پروانه هاي صالحیت 



مجوز ها و پروانه هاي صالحیت 

مجوز بازرسى و صالحیت  HSE   از شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان رضوى  



 

 
آریا دوام ساز  �ر�ت

�بت �یدر�

��وه ����ی آرمان 

 انجمن صنفی مهندسین ایمنی
خراسان رضوي –و بهداشت کشور 

فهرست برخی از کارفرمایان و همکاران 

��ه ما ن�ست ، آرمان ����ی ما�ت .� ���رش ����گ ا���ی و



ایستگاه ها و تونل  HSEمدیریت  –قطار شهري مشهد  2پروژه خط 
مدیر طرح ت ایمنی رانظ -قطار شهري مشهد  3پروژه خط 

 پروژه احداث هتل ریحانه النبی سازمان امور خیریه قم (مشاور ایمنی ساختمان پروژه هاي شرق کشور )
سبزوار)  –شرکت آب و ابنیه کاوش مشاور ایمنی پروژه هاي سازمان راهداري استان خراسان رضوي ( جاده مشهد 

 (مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري) 4پروژه باران  –شرکت پردیس بتن اهورا 
 شرکت تاسیسات مکانیکی ناصري پروژه زیبا سازه( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )

 ) HSEشرکت گاز منطقه چهار عملیاتی ( مشاور ارزیابی ریسک و  –شرکت ملی انتقال گاز 
 صالحیت ایمنی پیمانکاري )( مشاور سازمان انرژي اتمیتفریحی  –احداث مجتمع فرهنگی پروژه  پاراوان گستر شمالشرکت 

شرکت پلی سوله و صنعت طوس (مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري ) 
امور نگهداري خط و ابنیه فنی منطقه مشهد  –شرکت خدمات فنی و مهندسی خط و ابنیه راه آهن 

معدن سنگان خواف  –تحت پوشش مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان  –اء سپاهان شرکت معادن سنگ آهن احی
 سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوي ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )

نفتی مصرف کنندگان عمده فرآورده هاي  HSEبازرسی ایمنی  و   –شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه خراسان رضوي 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوي  (مشاور مدیریت بحران و واکنش شرایط اضطراري) 

پیمانکاري )  HSEشرکت پلیمر پالستیک بارثاوا ( مشاور تایید صالحیت  –سازمان پسماند شهرداري مشهد 
 پیمانکاري ) HSEشرکت آتی سازان ارگ جدید ( مشاور تایید صالحیت  -سازمان پسماند شهرداري مشهد 

 پیمانکاري ) HSEشرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ ( مشاور تایید صالحیت  -وزارت نیرو 
 ) شرکت راه و ابنیه شرق ( مشاور شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  -شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 پیمانکاري ) HSEاتحادیه صنف الکترونیک مشهد( مشاور تایید صالحیت 
 پیمانکاري ) HSEشرکت راه سازان کادوس ( مشاور تایید صالحیت 

 پیمانکاري ) HSEشرکت استحکام اندیشان طوس ( مشاور تایید صالحیت 
 پیمانکاري ) HSEشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و تایید صالحیت  آموزشسازمان نظام مهندسی ساختمان ( 

 پیمانکاري ) HSEانجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد ( مشاور ارزیابی ریسک و تایید صالحیت 
) HSE-MSانجمن صنفی شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي(مشاور سیستم مدیریت 

)  HSEشرکت پیام رسانی جام پروژه نگهداري انبار هاي نفت قوچان و نیشابور ( مشاور ایمنی و 
 پیمانکاري ) HSEشرکت مخابرات خراسان رضوي ( مشاور تایید صالحیت 

 پیمانکاري ) HSEشرکت شسکام پیمانکار شرکت مخابرات خراسان رضوي ( مشاور تایید صالحیت 
واحد بهره برداري )  HSEشرکت هوشمند سازان انرژي ( مشاور تامین نیروي -شهد قطار شهري م 1پروژه خط 

مسلح صنایع جواد االئمه ( مشاور مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراري )  –وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
 پارس جنوبی 8، 7، 6شرکت پترو پارس فاز 

مخازن گاز مایع سنگ بست  –شرکت زالپارس 
)  HSEشرکت آریا دوام ساز ( مشاور آموزش مدیریت  –پروژه پدیده شاندیز 

انجمن صنفی جایگاه داران فرآورده هاي نفتی استان خراسان رضوي ( مشاور ایمنی و اطفاء حریق ) 
شرکت آرمان گستر آریا 

شرکت سیمان زاوه 
 خطرات و ارزیابی ریسک  )معدن سنگان خواف شرکت اپال پارسیان ( مشاور شناسایی 

شرکت ایمن کار حکیم 
شرکت فنی و مهندسی آریانگر پاژ 

شرکت ماشین افزار خراسان 

HSE�وژه �  و �دمات �شاوره   �وا�ق ��ی از  ����ت



 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )کشت و صنعت نادر 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت کاشی فیروزه 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت اطلس فروز 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت آذر آب پاژ

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )دینا توس 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت ایرانیان مانا 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )آرتا صنعت گستر نامور 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )سپیده عمارت اهورا 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )خسروان صنعت مهرگان 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )روسان فراز شرق 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )افراز آسانبر طوس

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )فراز آسانبر پیشرو 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )آپادانا گستر زاهدان 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )آدینه آسانبران عرش
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )چسب سامد 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )نیان الکترونیک 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت آسانسور آرارات 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت مه سازان 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )گروه صنعتی شکفته 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )گروه معادن آسیا 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )تصفیه خانه شهرك صنعتی 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت فوالد تابران 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت کیان بتن 

 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت فنی مهندسی نویان بهینه 
 ( مشاور تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري )شرکت اطلس افروز 

 ...ادا� داردو راه ���نان 

HSE�وژه �  و �دمات �شاوره   �وا�ق ��ی از  ����ت

اجراى پروژه اندازه گیرى سیستم ارت معادن شرکت صنعتى و معدنى توسعه سناباد به تعداد 410 ایستگاه راد ، شبکه برق و 
پست هاى برق فشار قوى - سنگان خواف 

پروژه هاى جدید: 

بازرسى فنى و صدور گواهینامه جرثقیل هاى سقفى شرکت صنعتى و معدنى اپال پارسیان سنگان - سالن کنسانتره 

اجراى پروژه اندازه گیرى سیستم هاى ارت شرکت بینا باترى نوین پردازان 

اجراى پروژه اندازه گیرى ارت شرکت سپهر اندیش - شهرك صنعتى طوس 



رق  ن آسای  شاور ا ن  ند ر  ار  ل ا



  

  

رق  ن آسای  شاور ا ن  ند ر  ی   زات آزما

ی ارت ی چاه  ی اھم  گاه  A ق د ی  و ا
مگا اهم متر هیوکی مدل 11 Micro Ohmmeter CA 6240



سا�ن ج�سات و کال�ھای آ�وز�ی 



����زات بازر�ی ��ی �����ل � ، �ور ، باال� � و ����را�ھا
عمق سنج 

لوکس متر 

زمان سنج 

رطوبت سنج و دما سنج محیطی  نقاله زاویه سنج  متر لیزري 

کولیس ورنیه اي کولیس دیجیتال  تراز آهنربایی



عمق سنج 

لوکس متر 

زمان سنج 

رطوبت سنج و دما سنج محیطی  نقاله زاویه سنج  متر لیزري 

کولیس ورنیه اي کولیس دیجیتال  تراز آهنربایی



 

رد �ی �وا�ینا� � و ا  �د�ی�ی �ر�ت ا��ن آسای �رق�تا�دا

 ISO45001مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  استقرار سیستمگواهینامه 

 ISO9001مدیریت کیفیت  استقرار سیستمگواهینامه 
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