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 "تمبضب ًبهِ  "

    صٌبیع دستی هرغَثیتًشبى هلی 

 ...................سبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اطالعبت عوَهی در هَرد هتمبضی ًشبى -1

 آلای    خاًن     : هتماضی ًام 

 :    ضواسُ هلی                  :          تاسیخ تَلذ                  : هتَلذ         :   فشصًذ 

 :سضتِ تحػیلی :                        هیضاى تحػیالت

 :تعاًٍی / عٌَاى واسگاُ 

 :ًام استاى

 ( ضْش، خیاتاى، وَچِ، پالن، وذپستی ) آدسس 

 :تلفي ثاتت 

 :تلفي ّوشاُ 

 :عٌَاى هحػَل 

 :سضتِ فعالیت 

 :تَلیذوٌٌذُ هحػَل 

 :تَضیح هختػش اص فشایٌذ تَلیذ ٍ هطخػات هحػَل 

 

 هحل الصبق

 عکس ٌّرهٌد   
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 :دٍسًگاس 

 :پست الىتشًٍیىی 

 ًَع ّوکبری -2

  ُخاًَادگی     / ضخػی / واسگا هؤسسات غیشدٍلتی 

        تعاًٍی سایش هَاسد 

 :ظرفیت تَلید  -1

 :تعذاد واسوٌاى ضاغل 

  (ضخع خَدتاى ) یه ًفش 

 2  ًفش 5تا 

 6  ًفش  20تا 

  ًفش  20تیص اص 

 سبخت ایي ًَع صٌبیع دستی چٌد سبل سبثمِ دارید ؟ شوب در -4

 تعبًٍی شوب فرصت ّبیی جْت کبرآهَزی یب آهَزش فراّن است ؟/ آیب در کبرگبُ  -5

  ِتل 

 خیش 

 .است، خَاّطوٌذین اطالعات الصم سا  تَضیح دّیذ "تلِ  "چٌاًچِ پاسخ ضوا 
 

 :حك تألیف  -6

 :الف  

 :ب  

 ( تعْذات لاًًَی دس لثال اسگاًْای دٍلتی ٍ اجتواعی ) : هسئَلیت اجتوبعی  -7

 رعایت و توجه به قوانین کار 

 سعایت ٍ تَجِ تِ حمَق ٌّشهٌذ 
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ِووه تِ جاهع 

 تَزیع کٌٌدُ هحصَل تَلیدی ّستید ؟ خَدآیب شوب  -8

  ِتل 

  خیش 

 

 .لطفبً عکسْبیی از هحصَل ًْبیی ٍ هراحل تَلید تْیِ ٍ ضویوِ ًوبئید -9

 

 

 .ًَع هحصَل از لحبظ کبرثرد را تَضیح دّید -10

 

 .هَاد اٍلیِ هصرفی را ثِ  ترتیت اّویت لیست کٌید -11

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 :اگر لسوتْبیی از هحصَل ثِ ٍسیلِ هبشیي تَلید هی شَد ًبم ثجرید : خالصِ ای از رًٍد تَلید را تَضیح دّید  -12

1- 

2- 

3- 
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 :رًگ  ٍ طراحی تَضیح دّید  –اصبلت هحصَل را از لحبظ هَاد  – 13

 .تَضیح دّید: آیب در هحصَل شوب ًَآٍری صَرت گرفتِ  -14

 

 

 (ثِ ریبل. ) لیوت فرٍش عودُ چمدر است ؟ در صَرت هجوَعِ ثَدى هحصَل لیوت هجوَعِ را ذکر ًوبئید -15

 

 (ثِ ریبل . ) ثَدى هحصَل لیوت هجوَعِ را ذکر ًوبئیدلیوت خردُ فرٍشی چمدر است ؟ در صَرت هجوَعِ  -16

 

تماضاًاهِ،  تشای هتماضی تعْذآٍس تَدُ، هغایشت لیوت   16ٍ  15لیوت روش ضذُ جْت اثش دس تٌذ : تَجِ

 .تعییي ضذُ تا لیوت فشٍش هحػَل هٌجش تِ اتطال گَاّی ًاهِ هی گشدد

 

 :ٍزى هحصَل ثِ کیلَ گرم  -17

 

 .شوب در کدام ثبزار فرٍش هی رسدهحصَل تَلیدی  -18

 تاصاس داخلی 

  تاصاس تیي الوللی 

 :وطَسّا سا تٌَیسیذ / دس غَست فشٍش تیي الوللی ًام وطَس 

 

 :فرٍش هی سبًید ُ از چِ طریك هحصَالت خَد را ة -19

  ضخػاً/ دس فشٍضگاُ ضخػی خَدم 

  ِتاصاسیاب/ تَسط فشد ٍاسط 
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  هٌاتع ایٌتشًتی/ تاصاسیاتی الىتشًٍیىی 

 خشدُ فشٍضْا 

 فشٍضگاّْای خاظ 

  سایش ًام تثشیذ: 

 :احترام ثِ هحیط زیست  -20

 :چٌاًچِ تَجِ خاغی تِ حفظ هحیط صیست هی ضَد تَضیحات الصم اسائِ ضَد 

1- 

2- 

3- 

 استفادُ پایذاس اص هَاد طثیعی ٍ لاتل تاصیافت 

 فشآیٌذ تَلیذ 

 هذیشیت هَاد صایذ ٍ پسواًذ ٍ پساب 

  سایش هَاسد ضشح جضئیات: 

 :اظْبر ًبهِ  -21

 .ایٌجاًة تا پیطٌْاد هحػَل خَد جْت دسیافت ًطاى هلی هشغَتیت غٌایع دستی هَاسد صیش سا تأییذ هی وٌن

  دس فشایٌذ تَلیذ ٍ تَصیع هحػَل خَد، ّیچ یه اص لَاًیي واس، حك ٌّشهٌذاى ٍ واسگشاى، لَاًیي هحیط صیست سا

 .ًمض ًىشدُ ام

  ِستاد داٍسی هلی تذٍى پشداخت ّضیٌِ ای، هی تَاًذ هحػَل پیطٌْادی سا ًضد خَد ًگِ داضتِ ٍ تشای اسجاع آى ت

 .صضی تذٍى دخل تػشف دس آى حفظ ًوایذداٍسی ًطاى هشغَتیت یًَسىَ یا هَاسد آهَ

سال اعتثاس داسد ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضىل ٍ فشم هحػَل ٍ ایحاد هحػَل ًَ،  دیگش داسای ایي  ًطاى هشغَتیت هلی تشای چْاس

 .ًطاى ًیست
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  توام اطالعات اسائِ ضذُ دس ایي تفاضا ًاهِ غحیح ٍ دلیك هی تاضذ ٍ دس غَست اضتثاُ یا ًالع تَدى ّش وذام اص

 .هَاسد هحػَل پیطٌْادی اص فشایٌذ دسیافت ًطاى حزف خَاّذ ضذ

 هي توایل داسم پس  اص اسصیاتی ًْایی هحػَل ًوًَِ اسسالی آى سا پس تگیشین. 

 :تبریخ :       اهضبء 

 :تلفي راثط :      هحل اهضبء راثط استبى 


