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اهزوس اتاق کار هرز هرذیز ل رز اس آن ره     

تقذیزناهره هرای   آراسته به گواهیناهه ها و 

 داض ورد هذیزیتساسهانی باضذ نیاسهنذ به 

بزای پرایص وعرعیت فزآینرذ وایرذ یرا      

 ساسهاى خویص است.

یک سیستن هذیزیت نگهذاری و تعویزات 

پایذار و هروثز در هرز سراسهانی نیاسهنرذ     

سنجص و پایص هستوز عول زد فعالیتهای 

، نت هی باضذ تا بتوانذ فزصت های به ود 

شات یر نقاط ععف و تهذیذ نگهذاری تجه

 .نوایذو الذام ساسهاى را بوولع ضناسائی 

 ضرق کطًر ساپکًبسرگ مجتمع  -مطُذ مکان 
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