
عورش

 نکسا نآ تسویپ رد هک یلیمیا
 لیاف بلاق رد یگدنیامن همان

PDF ارم  ه  ار دشا  یم  
  یگدنیامن بحاص تکرش هموزر

 لیمیا ه 
Sourcing@razip.com 

 قیرط زا هجیتن ات دیئامن لاسرا
دوش مالعا امش ه  لیمیا

 ی ایزرا لوا زاف رد ار دوخ تادنتسم تسا زاین ادت ا رد
 نتم تسا مزال ور نیا زا دیامن لیمکت دیرخ ع انم

 یزار یمیشورتپ تیاس بو رد جردنم 2  رامش هیعالطا
 ه  تبسن دنیآرف نآ لیمکت زا سپ و دیئامرف هعلاطم ار

دیئامن مادقا یگدنیامن تبث

 دروم کرادم لاسرا ه  مادقا
 هیعالطا نتم رد  دش رکذ زاین
 تیاس بو رد جردنم 3  رامش

یزار یمیشورتپ تکرش

 دحاو طسوت لیمیا تفایرد
 و دیرخ ع انم نییعت و ی ایزرا
 زا  دافتسا ناکما ای دوجو یسرر 
 یمیشورتپ رد  دش یفرعم دنر 

یزار

 ه  هک دوشیم  داد صیخشت
تسا زاین دنر  نآ

 تیلاعف ه  زاین مدع لیمیا قیرط زا
 یناسر عالطا عبنم نآ تامدخ و

ددرگیم

ریخ

96/04/01 : راشتنا خیرات

  یلصا ناگدنزاس زاجم یگدنیامن تبث دنیآرف

: ام ا  سامت یاه ار
Sourcing@razip.com

 061- 52263238  نفلت
  061- 52262021 سکف

 رد ،یگدنیامن بحاص عبنم ایآ
؟ تسا  دش تبث ناریا )تسا یجراخ تکرش( ریخ

هل 

 امش هک یلصا  دننکدیلوت هک دیراد نانیمطا ایآ
 یاراد یزار یمیشورتپ رد دیراد ار نآ یگدنیامن
 دنر  نآ زا یتازیهجت البق و دشا  یم شورف هق اس

؟ تسا هتخورف یزار یمیشورتپ ه  ار

ریخ

 تبسن البق یگدنیامن بحاص عبنم ایآ
 زاف بلاق رد دوخ تادنتسم لاسرا ه 
 )2  رامش هیعالطا( ع انم ی ایزرا لوا

 تقوم دک و ؟ تسا  دومن مادقا
؟تسا هتشاد تفایرد

هل 

 هک نیتال نتم ا  یلیمیا تسا مزال
 یگدنیامن همان نآ تسویپ رد
 ار دشا  یم PDF لیاف بلاق رد
 بحاص تکرش هموزر  ارم  ه 

 لیمیا ه  یگدنیامن
Sourcing@razip.com 

 نآ زا هجیتن ات دیئامن لاسرا
دوش مالعا امش ه  قیرط

ریخ

هل 

؟ تسا لماک کرادم

 یگدنیامن تبث یناسر عالطا
 بحاص یلخاد عبنم ه  روکذم

یگدنیامن

هل 

 روکذم یگدنیامن ه  صقاون تسیل لاسرا
 و حالصا تساوخرد و لیمیا قیرط زا
 هلحرم ود رثکادح داجیا و  کرادم لیمکت

 صقاون عفر یار  تصرف

ریخ

 طسوت  دنورپ صقاون لاسرا
 هطو رم یگدنیامن

یلاسرا کرادم سرر 

هل 

: هجوت
: د ا  یم  ی   راوم زا  ی ر  دنیآرف  یا ر  "یگدنیامن"  ترابع زا روظنم
 یراصحنا یگدنیامن -1
 تامد      رف یگدنیامن -2
 یراجت یگدنیامن -3
ناگدنن   یزوت -4
   رف یمسر  یلماع-5
یجرا  ای یل ا  یلصا ناگدنزاس بع  -6
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