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 ISO 29001:2020و الزامات استاندارد  (متنکامل با بندها )شنایی ا

 

 

 شده لیتبد قیدق و دهیچیپ وستهیپ ندیفرآ کی به نفت دیتول شد، حفر 1859 سال در نفت چاه نیاول که یزمان از

 را محصوالت خدمات و نصب د،یتول توسعه، ،یطراح الزامات که است تیفیک تیریمد ستمیس کی ISO/TS29001:2010.است

 نانیاطم که است شده یطراح ها سازمان نیا به کمک یبرا استاندارد نیا. کند یم فراهم یعیطب گاز و یمیپتروش نفت، عیصنا یبرا

 می باشند. نفعانیذ و انیمشتر یازهاین تمامقادر به انجام  که کنند حاصل
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 کاهش و نقص از یریشگیپ بر که است یلیتکم الزامات شامل و است ISO 9001 اساس بر ISO/TS 29001:2010 استاندارد

 ((API کایآمر نفت مؤسسه نیب یهمکار جهینت در ISO/TS 29001:2010.کند یم دیتاک خدمات دهندگان ارائه عاتیضا و انحراف

 .است افتهی توسعه ISO ISO/TC 67یفن تهیکم و

 ISO/TS 29001:2010 ا می باشداجر قابل ریز یها سازمان یبرا: 

 ی.عیطب گاز و ینفت محصوالت شیپاال و  نقل و حمل، لوله خطوط د،یتول اکتشاف، در ریدرگ یسازمانها 

 د،یااتول اکتشاااف، در اسااتفاده مااورد زاتیااتجه ریااتعم و سیساارو نصااب، ساااخت، ،یطراحاا در لیاادخ یهااا سااازمان 

 .یعیطب گاز و ینفت یها فرآورده شیپاال و نقل و حمل

 صنعت مختلف یها بخش یبرا یبانیپشت وخدمات یاتیعمل ،یفن ارائه که ییها سازمان  

 تیفیک تیریمد ستمیس یبرا مشترک کردیرو کی ارائه و متعدد یها نامهیگواه صدور یزیمم از یریجلوگ یبرا یفن مشخصات نیا

 .است شده گرفته نظر در یعیطب گاز و یمیپتروش نفت، عیصنا یبرا

 

 ISO/TS 29001:2010 بر یمرور

ISO/TS 29001 کی آن در که کند یم مشخص گاز و نفت صنعت در تیفیک تیریمد ستمیس کی یبرا را یفن مشخصات الزامات 

 باشد اجرا قابل و یمشتر خواسته هایو یقانون الزامات با مطابق که یخدمات و محصوالت مداوم ارائه یبرا را خود ییتوانا دیبا سازمان

 و ستمیس مستمر بهبودی برا ییندهایفرآ جمله از ستم،یس از مؤثر استفاده قیطر از یمشتر تیرضا شیافزا آن هدف .دهد نشان

 .می باشد اجرا قابل یمقررات و یقانون الزامات و یمشتر با انطباق از نانیاطم

 محصول و اندازه نوع، از نظر صرف ها، سازمان همه یبرا که اند شده گرفته نظر در و هستند یعموم ISO/TS 29001 الزامات همه 

 .باشند اجرا قابل شده ارائه

 

  ISO/TS 29001 با نفت تیفیک یاستانداردساز

 :ابدی یم تکامل ریز موارد افزودن با ISO 29001استانداردسازی کیفیت نفت با 

 ارهایمع و عملکرد بر نظارت اهداف، نییتع بر شتریب دتاکی. 
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 تیریمد از تر واضح انتظارات. 

 گاز و نفت صنعت در تیفیک نیتضم یبرا ازین مورد منابع یساز آماده و تر قیدق یزیر برنامه 

 

ISO/TS 29001 و سازمانهای مختلف 

ISO/TS 29001 شود یم اعمال هستند ریز موارد به لیما که ییها سازمان اندازه و نوع همه یبرا: 

 گاز و نفت صنعت در تیفیک تیریمد ستمیس بهبود و حفظ اجرا، جاد،ای. 

 سازمان شده اعالم تیفیک یمش خط با انطباق از نانیاطم. 

 دیده نشان را گرانید با انطباق. 

 معتبار ثالا  شاخص ناماهیگواه صادور نهااد توساط آن تیافیک تیریماد ساتمیس ثباتیاا  نامهیگواه صدور دنبال به 

 دیباش

 یالملل نیب استاندارد نیا با انطباق اعالم و نخودتعیی. 

 ISO/TS 29001:2010 یدیکل یبندها

ISO/TS 29001 است شده یسازمانده ریز یاصل یبندها در: 

 تیفیک تیریمد ستمیس: 4 بند

 تیریمد تیمسئول: 5 بند

 منابع تیریمد: 6 بند

 محصول تحقق: 7 بند

 بهبود و لیتحل و هیتجز ،یریگ اندازه: 8 بند

 .است شده یبررس ریز در یدیکل یها تیفعال نیا از کی هر
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 ISO 29001استاندارد  خدمات و محصول کننده عرضه یها سازمان یبرا مورد نیاز الزامات

 دامنه: 1بند 

 گاز و یمیپتروش نفت، عیصنا به خدمات و محصوالت کننده عرضه یها سازمان یبرا را تیفیک تیریمد ستمیس الزامات سند نیا

 .کند یم فیتعر یعیطب
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 تیریمد یبرا ISO 9001:2015 یراهنما و یلیتکم الزامات. است شده نوشته ISO 9001:2015 مکمل عنوان به سند نیا

 با الزامات ییهمسو یبرا یچارچوب ارائه و یعیطب گاز و یمیپتروش نفت، عیصنا با مرتبط نیتام رهیزنج یهافرصت و هاسکیر

 ، می باشد.افتهی توسعه عیصنا در استفاده مورد یلیتکم یاستانداردها

 

 یهنجار مراجع: 2بند 

 مراجع یبرا. می باشند یضرور آن کاربرد یبرا و شدهداده  ارجاع سند نیا در یهنجار طور به ،یجزئ ای یکل طور به ر،یز اسناد

 هر شامل) شده ارجاع سند شیرایو نیآخر خ،یتار بدون مراجع یبرااین در حالیست که . شود یم ذکر نسخهخ یتار تنها ،هنجاری 

 .شود یم اعمال( هیاصالح گونه

 

 فیتعار و اصطالحات: 3بند 

 .شود یم اعمال ریزبه شکل   ISO 9000:2015 در شده ارائه فیتعار و اصطالحات سند، نیا اهداف یبرا

ISO و IEC کنند یم ینگهدار ریز یها آدرس در یاستانداردساز در استفاده یبرا را یاصطالح یها داده گاهیپا: 

 نیآنال مرور فرم پلت ISO 

 ایالکتروپد IEC 

 

 QSL تیفیک مشخصات سطح: 3-1بند 

 دادن نشان یبرا دهندهارائه توسط که را یاعتبارسنج و ییآزمایراست ،یبازرس ش،یآزما شامل ،یکنترل یهاتیفعال زانیم که یسطح

 .کندیم نییتع شود،یم انجام تعهدات ای و یاتیعمل سکیر نییتع بر یمبتن الزامات با انطباق

 یبرا یکنترل یها تیفعال زانیم نییتع یبرا یفن یاستانداردها در توان یم را خدمات ای محصول مشابه اصطالحات: یورود 1 نکته

 .کرد استفاده خدمات ای محصول سکیر شده فیتعر سطوح
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 فیتعر یزیچ عنوان به «یاتیح اریبس»مفهوم  نه،یزم نیا در. است مرتبط بودن یبحران با خدمات ای محصول سکیر: یورود 2 نکته

 به ازین و است ازین مورد شده اعالم فهیوظ ای هدف کی یبرا ، یمشتر ای خدمات، ای محصول مشخصات سازمان، توسط که شودیم

 .شودیم فیتعر دارد، یخاص اقدام

 

 یستگیشا: 3-2بند 

 یستگیشا کاتالوگ: 3-2-1بند 

 کار کی انجام یبرا ازین مورد یها یستگیشا از یمراتب سلسله افتهی ساختار فهرست

 

 یستگیشا مشخصات: 3-2-2بند 

 یهافرصت ای سکیر یراستا در تیفعال ای نقش کی انجام یبرا و اندشده مشخص مهارت از یسطح در کدام هر که رفتار، و هامهارت

 .است الزم مرتبط

 

 مهارت سطح 3.2.3

 خاص مهارت کی در یرفتار یها یژگیو و ییتوانا سطح

 

 شیآزما و یبازرس طرح: 3-3بند 

 فیتعر یبرا. همچنین شود یم استفاده محصول ای ندیفرآ یکاربرد یها برنامه یبرا معموالً که ت،یفیک طرح کیبرای  یجدول ارائه

 ارائههمچنین  و شوند ینگهدار و حفظ دیبا که یاطالعات رش،یپذ یارهایمع ها، دستورالعمل ،یاتیعمل یها تیفعال از خاص یتوال

 ، نیز کاربرد دارد.مستقل انطباق یابیارز یها تیفعال و یمشتر مرتبط، دهنده
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 تیفیک تیریمد ستمیس: 4 بند

این الزامات شامل . بخشد بهبود یالملل نیب استاندارد الزامات تیرعا با را خود تیفیک تیریمد ستمیس مستمر طور به دیبا سازمان

 موارد زیر می باشد:

 هستند موثر ندهایفرآ نیا کنترل هم و اتیعمل هم نکهیا از نانیاطم یبرا ندهایفرآ تعامل و یتوال نییتع. 

 ندهایفرآ نیا لیتحل و هیتجز و یریگ اندازه نظارت، ات،یعمل از یبانیپشت یبرا الزم اطالعات و منابع ارائه 

 ندهایفرآ نیا مستمر بهبود و شده یزیر برنامه جینتا به یابیدست یبرا الزم اقدامات یاجرا. 

 

 آن نهیزم و سازمان شناخت: 4-1بند 

 یبرا آن ییتوانا بر وبوده  مرتبط آن کیاستراتژ جهت و هدف با که کند نییتعبگونه ای  را یداخل و یرونیب مسائل دیبا سازمان

 گذارد. ریتأث تیفیک از نظر مورد جینتا به یابیدست

 

 :تیریمد ستمیس

 نماید. یبررس و نظارت را یداخل و یخارج مسائل نیا به مربوط اطالعات دیبا سازمان

 .باشد یمنف و مثبت طیشرا ای عوامل شامل تواند یم مسائل:  1 نکته

 یاجتماع ،یفرهنگ بازار، ،یرقابت ،یفناور ،یقانون یها طیمح از یناش مسائل گرفتن نظر در با توان یم را یخارج نهیزم درک : 2نکته 

 .کرد لیتسه یمحل ای یا منطقه ،یمل ،یالملل نیب از اعم ،یاقتصاد و

 .کرد لیتسه سازمان عملکرد و دانش فرهنگ، ها، ارزش به مربوط مسائل گرفتن نظر در با توان یم را یداخل نهیزم درک: 3 نکته

 

 نفعیذ افراد انتظارات و ازهاین درک: 4-2بند 

 یمشتر ینظارت و یقانون الزامات با مطابق که یخدمات و محصوالت مداوم ارائه یبرا سازمان ییتوانا بر انتظارات بالقوه ریتأث به توجه با

 :کند نییتع دیبا سازمان باشد، اجرا قابل ،
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 .هستند مرتبط تیفیک تیریمد ستمیس با که ینفعیذ اشخاص( الف

 .است تیفیک تیریمد ستمیس به مربوط که نفعیذ اشخاص نیا الزامات( ب

 .کند یبررس و نظارت را آنها مربوطه الزامات و نفعیذ اشخاص نیا به مربوط اطالعات دیبا سازمان

 

 تیفیک تیریمد ستمیس محدوده نییتع: 4-3بند 

 .کند نییتع آن دامنه نییتع یبرا را تیفیک تیریمد ستمیس کاربرد تیقابل و مرزها دیبا سازمان

 :ردیبگ نظر در را ریز موارد دیبا سازمان محدوده، نیا نییتع هنگام

 یداخل و یخارج مسائل( الف

  مربوطه نفعیذ اشخاص الزامات( ب

 سازمان خدمات و محصوالت( ج

 اجرا قابل خود تیفیک تیریمد ستمیس شده نییتع محدوده در که یصورت در را یالملل نیب استاندارد نیا الزامات تمام دیبا سازمان

 .کند اعمال باشد،

 و محصوالت انواع دیبا دامنه. شود ینگهدار مستند اطالعات عنوان به و باشد دسترس در دیبا سازمان تیفیک تیریمد ستمیس دامنه

 تیریمد ستمیس دامنه یبرا دهدیم صیتشخ سازمان که یالمللنیب استاندارد نیا الزام هر یبرا و کند انیب را پوشش تحت خدمات

 .کند ارائه یهیتوج ست،ین اجرا قابل خود تیفیک

 ای ییتوانا بر اند،شده نییتع اجرا رقابلیغ عنوانبه که یالزامات که است ادعا قابل یصورت در تنها یالمللنیب استاندارد نیا با انطباق

 .باشد نداشته یریتأث یمشتر تیرضا شیافزا و خدمات و محصوالت انطباق از نانیاطم یبرا سازمان تیمسئول
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 تیریمد تیمسئول: 5 بند

 یاثربخش و دهد نشان گاز و نفت تیفیک تیریمد ستمیس یاجرا و توسعه به را خود مستمر تعهد که است ارشد تیریمد تیمسئول نیا

 :بخشد بهبود مستمر طور به را آن

 را برای برقراری ارتباط بیان می کند سازمان به قانونی الزامات و مشتریان کردن برآورده اهمیت 

 تیفیک اهداف نییتع از نانیاطم حصول و تیفیک یمش خط جادیا. 

 یتیریمد یها یبررس انجام 

 منابع بودن دسترس در از نانیاطم. 

 

 تعهد و یرهبر: 5-1بند 

 یکل: 5-1-1بند 

 موارد زیر مطرح می کند: قیطر از تیفیک تیریمد ستمیس به توجه با را خود تعهد و یرهبر دیبا ارشد تیریمد

 .تیفیک تیریمد ستمیس یاثربخش قبال در یریپذ تیمسئول( الف

 جهت و نهیزم با و شده جادیا تیفیک تیریمد ستمیس یبرا تیفیک اهداف و تیفیک یمش خط نکهیا از نانیاطم( ب

 .است سازگار سازمان کیاستراتژ

 .سازمان یتجار یندهایفرآ در تیفیک تیریمد ستمیس الزامات ادغام از نانیاطم( ج

 .سکیر بر یمبتن تفکر و یندیفرآ کردیرو از استفاده جیترو( د

 .تیفیک تیریمد ستمیس یبرا ازین مورد منابع بودن دسترس در از نانیاطم( ه

 .تیفیک تیریمد ستمیس الزامات با انطباق و مؤثر تیفیک تیریمد تیاهم( و

 .ابدی یم دست خود نظر مورد جینتا به تیفیک تیریمد ستمیس نکهیا از نانیاطم حصول( ز
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 .تیفیک تیریمد ستمیس یاثربخش به کمک یبرا افراد از تیحما و تیهدا کردن، ریدرگ( ح

 بهبود ارتقاء( ل

 آنها تیمسئول یها حوزه در خود یرهبر دادن نشان یبرا مرتبط یتیریمد یها نقش ریسا از تیحما( ی

 

 یمشتر بر تمرکز: 5-1-2بند 

 :موارد زیر انجام دهد از نانیاطم با یمشتر بر تمرکز به توجه با را تعهد و یرهبر دیبا ارشد تیریمد

 .است شده برآورده مداوم طور به و شده درک ن،ییتع اجرا قابل یمقررات و یمشتر ینظارتتعیین  و یقانون الزامات( الف

 بگذارند، ریتأث یمشتر تیرضا شیافزا ییتوانا و خدمات و محصوالت انطباق بر توانندیم که ییهافرصت و هاسکیر( ب

 .شود یدگیرس و نییتع

 .شود یم حفظ یمشتر تیرضا شیافزا بر تمرکز( ج

 

 منابع تیریمد: 6 بند

 کارکنان شامل منابع نیا. است یمتک کار هر یبرا مناسب منابع از استفاده بر مؤثر تیفیک تیریمد ستمیس کی مرسوم تیریمد

 ای محصول الزامات با انطباق به یابیدست یبرا. است ارتباطات و یآگاه ،یبانیپشت خدمات و( اثبات قابل و) مرتبط آموزش با ستهیشا

 می باشد. مهم مناسب رساختیز حفظ و هیته خدمات،

 تیریمد سازمان توسط دیبا خدمات ای محصول الزامات با انطباق به یابیدست یبرا که است یاتیح عوامل از گرید یکی زین کار طیمح

 .شود

 

 محصول تحقق: 7 بند

 :از عبارتند محصول تحقق با مرتبط یندهایفرآ
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  :محصول تحقق یزیر برنامه

 دهد توسعه و یزیر برنامه، محصول تحقق یبرا را ندهایفرآ هیکل دیبا سازمان مرحله نیا در

  :یمشتر با مرتبط یندهایفرآ

 آنها یازهاین کردن برآورده و نییتع حال در سازمان نکهیا از نانیاطم منظور به شود، یم مربوط انیمشتر به که ییندهایفرآ تیریمد

  .است مهم است،

 :توسعه و طراحی

 :باشد ریز موارد شامل دیبا یینها محصول توسعه و یطراح یندهایفرآ 

 توسعه یزیر برنامه و یطراح. 

 ها یورود. 

 ها یخروج. 

 مرور. 

 توسعه و یطراح راتییتغ کنترل و یاعتبارسنج و د،ییتأ. 

 .دارند مطابقت مشخص دیخر الزامات با شده یداریخر محصوالت که کند حاصل نانیاطم که است مهم سازمان یبرا :دیخر

 :خدمات ارائه و دیتول 

 :از عبارتند هستند مرتبط خدمات ارائه و دیتول با که ییندهایفرآ 

 خدمات، ارائه و دیتول یسنج اعتبار و کنترل 

 یابیرد و ییشناسا، 

 محصول حفظ و یمشتر تیمالک. 

 :یریگ اندازه و نگیتوریمان زاتیتجه کنترل

 را ارائه می دهد. محصول انطباق شواهد ارائه یبرا ازین مورد زاتیتجه یریگ اندازه و نظارت الزامات نییتع مسئول سازمان

 .شود ینگهدار و ثبت دیبا شده انجام ینظارت یها تیفعال و ها یریگ اندازه از حاصل جینتاالزم به ذکر است که 
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 بهبود و لیتحل و هیتجز ،یریگ اندازه: 8 بند

وجود  بهبود و لیتحل و هیتجز ،یریگ اندازه ،یدائم نظارت به ازین ISO/TS 29001 ت،یفیک تیریمد ستمیس یساز ادهیپ از پس

 . این موارد به شرح زیر می باشد:دارد

 دیده نشان را محصول با انطباق. 

 گاز و نفت صنعت در تیفیک تیریمد ستمیس انطباق از نانیاطم 

 تیریمد ستمیس، تیفیک یاثربخش مستمر بهبود. 
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 ،یحسابرس جینتا اهداف، ت،یفیک یمش خط از استفاده قیطر از را خود تیریمد ستمیس یاثربخش مستمر طور به تواند یم سازمان کی

 .بخشد بهبود رانهیشگیپ و یاصالح اقدامات ها، داده لیتحل و هیتجز

 

 تیفیک تیریمد یها کیتکن و ها روش ریسا با ISO/TS 29001 وندیپ

 و تیفیک یارتقا یبرا که دارد وجود تیفیک تیریمد با ارتباط در زین یگرید یها کیتکن و ها روش ،ISO/TS 29001 از ریغ به

 این روش ها شامل موارد زیر می باشد:.شود یم استفاده ها سازمان در یور بهره

 تیفیک دایره 

 جامع تیفیک تیریمد (TQM) 

 گمایس شش 

 زنیاک 

 متوازن یازیامت کارت BSC)) 

 (یبعد 8) رشته هشت مسئله حل 

  فقط در زمان مشخص روش مشخص JiT)) 

  مولد ینگهدارتعمیر و 

 مسیر پیشروی 

 

ISO/TS 29001 مخالف ISO 9001 

ISO/TS 29001 و ISO 9001 توانند یم اما اند، شده یطراح گریکدی لیتکم یبرا که هستند تیفیک تیریمد یاستانداردها دو هر 

 .رندیگ قرار استفاده مورد زین مستقل طور به

 

ISO/TS 29001 در را یشتریب نانیاطم که شد جادیا خاص بخش یبرا ترقیدق تیفیک تیریمد ستمیس کی به ازین جهینت در 

 یبرا ISO 9001:2000 استاندارد بهبوداین در حالیست که  .دهدیم ارائه خدمات و محصول کنندگانعرضه یندهایفرآ با رابطه

 .است دیمف و یضرور گاز و نفت صنعت یاعضا همه
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 ست؟یچ ISO 29001 دیفوا

 ISO29001 استاندارد اساس بر نامهیگواه به ازین خود یقراردادها یساز منیا یبرا نیتام رهیزنج درون یها سازمان ج،یتدر به

  .داشت خواهند

 یمنیا که دارند سروکار یمختلف یندهایفرآ قیطر از خطرناک یگازها و االتیس با گاز و نفت عیصنا : یمنیا و سالمت به تعهد

 .دهد یم قرار تیاهم اول درجه در را مردم و پرسنل

 .شود نیتضم یاتیعمل یکپارچگی و کار و کسب تداوم تا دارد ازین حفاظت از ییباال سطح به ستیز طیمح : حفاظت

 ،یطراح یبرا بخش خاص و قیدق الزامات شامل و ردیگ یم بر در را ISO 9001 الزامات ISO/TS 29001 : یساز کپارچهی

 .باشد یم محصوالت خدمات و نصب د،یتول توسعه،

 .است ISO 9001 اصول اساس بر مستمر بهبود و عملکرد بر نظارت

 

 ISO 29001مزایای استاندارد 

، به  ها نهیزم از یتعداد در. از جمله این مزایا داشت خواهد یاریبس یایمزا سازمان کی در موثر تیفیک تیریمد ندیفرآ کی اتخاذ

 شرح زیر خواهد بود:

 .ییکارا شیافزا. 1

 .درآمد شیافزا. 2

 .کارکنان هیروح شیافزا. 3

 .یالملل نیب شناختن تیرسم به. 4

 .یریگ میتصم یبرا یواقع کردیرو کی جادیا. 5

 .کننده نیتام روابط تیتقو. 6

 از مهارت اسناد یبانیپشت. 7



 

  

17 

 .ثبات جادیا. 8

 .یمشتر تیرضا شیافزا. 9

 بهبود فرآیندها. 10

 

 گاز و نفت تیفیک تیریمد اصول

 تیهدا یبرا یعال تیریمد توسط تواند یم که است تیفیک تیریمد اصل هشت بر یمبتن زین ISO 9001، ISO/TC 29001 همانند

 این اصول شامل موارد زیر می باشد:.شود استفاده عملکرد بهبود در جهت  سازمان

 یمشترنیازهای  بر تمرکز

 را یمشتر یازهاین دیبا کنند، درک را انیمشتر ندهیآ و یفعل یازهاین دیبا نیبنابرا و هستند وابسته خود انیمشتر به ها سازمان

 .باشند یمشتر انتظارات باالبردن یبرا تالش در و ردهک برآورده

 یرهبر

 به بتوانند افراد آن در که کنند حفظ و جادیا را یداخل طیمح دیبا آنها. کنند یم جادیا را ساااازمان جهت و هدفهماهنگی  رهبران

 داشته باشند. مشارکت سازمان اهداف به یابیدست در کامل طور

 افراد یستگیشا و مشارکت

 .شود استفاده سازمان نفع به آنها یها ییتوانا از شود یم باع  آنها کامل مشارکت و هستند سازمان کی جوهره سطوح تمام در افراد

 ندیفرآ کردیرو

 .دیآ یم دست به کارآمدتر طور به مطلوب جهینت شوند، تیریمد ندیفرآ کی عنوان به مرتبط منابع و ها تیفعال که یزمان

 بهبود

 .باشد سازمان یدائم هدف دیبا سازمان یکل عملکرد مستمر بهبود

 شواهد بر یمبتن یریگ میتصم
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 .است ها داده لیتحل و هیتجز بر یمبتن مؤثر ماتیتصم

 روابط تیریمد

 شیافزا ارزش جادیا یبرا را دو هر ییتوانا متقابل سودمند رابطه کی و هستند وابسته گریکدی به آن کنندگان نیتام و سازمان کی

 .دهد یم
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 است؟ اسبمن کار و کسب یبرا،  ISO 29001 نامهیگواه چرا

 ،راهنمایی های جامعی ارائه می دهد. توانایی ها و ازهاین برآوردن در شما سازمان بالقوه انیمشتر به ISO 29001 نامهیگواه صدور

و مزیتی برای رقابت  تجارت شیافزا به منجر تواند یم خود نوبه به که شود یم یمشتر تیرضا و اعتماد شیافزا به منجرامر  نیا

 کنندگان نیتام از تیریمد ستمیس یگواه به ازین تجارت انجام یبرا یشتریب یها شرکت رایز سازمان شما در بازار کسب و کار باشد.

 می تواند به صنعتگران حوزه نفت و گاز اطمینان بیشتری دهد. ISO 29001 .دارند یفرع مانکارانیپ و

 

 


