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از سازمان دامپزشکی    A+   کشتارگاه طیور راد مرغ صارداتی سالم و لذیذ بعنوان يكي از کشتارگااهی صنعتی ربرت کشور با باالرتین سطح کیفیت و دارنده رتبه   
يی کشور ضمن حضور رد بازار راقبتی کشور با ارج نهادن هب نظرات مشتریان و طرف اهی ذی نفع  ،  رب اساس الزامات  و  ISO10002  کشور غذا

ISO10004 ر م هب استقرارسيستمهای مدرييتی  حفظ و صيانت از محيط زيست و نيروی انسانی رد راستای بهبود مستمر و توسعه پایدا   ISO9001-2015اقدا
وم سازمان قرار داده است:  ف محوری زري را سرلوهح حركت خود رد مسير بهبود مدا  نموده است و مدرييت ارشد ضمن تعهد ،  اهدا

صص .  • كارگيری نيرواهی شايسته و متخ  استفاده و ب
حفظ و صيانت از نيروی انسانی وتوسعه کیفی این منبع هب عنوان چشمه اهی جوشان خالقیت و نوآوری و ارتقای مستمر سطح دانش و مهارت از   •

ی آانن ، پيشگيری و كاهش خطرات  طریق نظام آموزشی پویا و مشاركت آانن رد بهبود کیفیت و تالش رد راستای حفظ سالمت جسمی و روح 
 شغلی و ارتقاء سطح ايمنی محيط كار  

شت و ايمنی محصول ، نيروی انسانی و محيط زيست رد جهت رضايتمندی مشتری و طرف اه  •  ی ذینفع.  بهبود مستمر اعم از کیفیت محصوالت و فرآينداه ، بهدا
ارتقاء سطح فرهنگی و علمی نيرواهی    ربخورداری ازدانش فنی ، تكنولوژی و   انجام ژپوهش و دستيابی هب تجهيزات و فن آوری پيشرفته رد جهت  •

صص از طریق اجرای مستمر فراينداهی ارزیابی و بازنگری.   متخ
 تالش رد جهت حفظ منابع و محيط زيست ارثبخش با پيشگيری از آلودگی اهی زيست محيطی و گسترش فضای سبز و سبز انديشی.  •
يی.  الزاما رعايت كليه   • شت شغلی و محصوالت غذا  ت و مقررات اقنونی و شرعی مرتبط با کیفیت ، محيط زيست ، ايمنی و بهدا
 شناسايی مستمر خطرات و كاهش ريسك ربای  ایجاد محيط كاری ايمن   •
 مدرييت زهينه اه  ،  افزايش بهره وری از طریق حفظ منابع و اعمال مدرييت ضایعات   •
كایات و ااظتنرا  •  ت طرفهای ذینفع  پيگيری ش

رد  اهی مذکور  طرح  لذا  هب منظور قرار گرفتن رد چارچوب سياستهای تعيين شده فوق و محافظت از رب ند شركت ، تمامی فعاليتهای مؤرث ربکیفیت طبق استاندا
ف رتغیب   رزيی و هب اجرا رد آمده است. اينجانب ضمن اعالم تعهد كامل خود هب این اصول ، كليه رپسنل را هب حركت مستم  ر رد این مسير و تحقق این اهدا
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