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 ایانپمۆشتى آگارى یزان .1

     ا :يانپمۆرمى كهناوى ف 1,1

ارى و يندازهنى ئيزاي، د يیايميكى و كيكاني، م يیباەناسازى، كاريتى بهيراەنديڵهب ۆر بەاوپ ثرۆن یايانپمۆك
  كى.يكانيو م يیباەلى كارپهل و هكردنى كەھاورد

  سىهك هتى تاكێندارەخاوا : يانپمۆى كارى كەورارهرى قۆج 1,2

اى سنوردار يانپمۆكا : يانپمۆرى كۆج 1,3

  2006- 6-29 روارىهبهل 1449مى كوردستان : ێرهتى ھهالندانانى حكومپتى ەزارەو ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,4

 00673مى كوردستان : يرهتى ھهكانى حكومهي یسروشت هسامانتى ەزارەو ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,5

 2005-12-27روارى هبهل 1207:  مانىيسل -  اكانيانپمۆمارى كۆتى تهيراهبەوهڕيب ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,6

   2012 -2-21 روارى هبهل 4901:  غداهب -  اكانيانپمۆمارى كۆتى تهيراهبەوهڕيب ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,7

   1762اكان : يانپمۆتى كهرامەتى باجى دهيراهبەوهڕيب ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,8

   2006-1-8روارى هب هل 613رانى كوردستان : ەندڵێهتى بێكهي ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,9

   2011- 11-3روارى هبهل 52153مانى : يسل –سازى هشيپانى و گكانى بازرەوورژتى ێكهي ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,10

   2011-11-21وراى هبهل 6169:  راقيع كارانىەھاوردتى يكهي ها ليانپمۆمارى كۆى تەمارژ 1,11

   كى):ەرهسى سيفۆا (ئيانپمۆشانى كيناون 1,12

 راقيمارى عۆت : كاڵوو 

 راقيم : كوردستانى عێرهھ 

 مانىيشار: سل 

 10 ەمارژالرى ه، ت 9 ەمارژقامى ه، ش 408 ارىگزڕكى گهڕەشان: يناون 

   ست  :پۆشانى يناون 1,13

 10 ەمارژالرى ه، ت 9 ەمارژقامى ه، ش 408ارى گزڕكى گهڕەشان: يناون 

 مانى ێشار: سل 

 46001ست:  پۆدى ۆك 

 0778/9ست:  پۆى سندوقى ەمارژ 

 راقيم : كوردستانى عێرهھ 

 راقيمارى عۆت : كاڵوو 

   ا  :يانپمۆفوونى كهلهى تەمارژ 1,14

  00964) 0( 53 330 1885:  سيفۆفوونى ئهلهى تەمارژ

     00964) 0( 770 152 1937ل: يباۆى مەمارژ

  www.npciraq.comڵپهڕما         jamal.rasheed@npciraq.com       info@npciraq.com  ا  :يانپمۆك پۆستی ئهليکترۆنی 1,15
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   ندى  :ەويپه 1,16

 jamal.rasheed@npciraq.com    ڵيهميئ،  1937 152 770 (0) 964+ل: ي،  مَوباد يشڕجمال محمد 

  daban.nabil@npciraq.com    ڵيهميئ ،   192 770 (0) 964+2030ل: يمَوبال على ،    يدابان نب

 ديشڕجمال محمد كان:  هشكپنى ەخاو 1,17

 هينك:  يدا یايانپمۆك 1,18

 2005مار:  ۆى تڵسا 1,19

 ڵسا 10كانى كاركردن:  هڵى ساەمارژ 1,20

 غدادهب - راقێمانى ، عێسل–مى كوردستان ێرهھكانى كار كردن :  هنێشو 1,21

 ديشڕجمال محمد   دراو:پيێڕرى هبەوێهڕب 1,22

   ندى:ەويپه 1,23

 jamal.rasheed@npciraq.com    ڵيهميئ،  1885 330 53 (0) 964+ ن :ۆفهلهت 1937 152 770 (0) 964+ل: يبامۆ

   كان :هيكەرهس هيوزارگتهخزم 1,24
  :ەوهتێرەگد هتانهباب م هلك هيرهھ هل ، دروست كردن كپهلوهن كردنى كين و دابيڕارى ، كيندازهكارى ئ        

 كىيكانيناسازى و ميو ب يیباەكارى شارستانى و كار ۆن بيزايارى و ديندازهوزارى ئگتهخزم 

 كانۆژەرپبردنى ەوهڕيست كردن و كارى بهبێرگ 

 كانهلپهوهلهرو كێاندنى ئاميگهن كردن و ين و دابيڕك  

 كانۆژەرپ ۆكى بيكانيكردنى كارى شارستانى و مێجهبێج 

 كردنێپش يئ ەوهكردنيو تاق يیباەلى كارپهلوهرو كێئام ۆزراندن بهكردنى كارى دامێجهبێج 

 كارىێژاوڕوزارى گتهكردنى خزمنيداب  
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 ايانپمۆى كێڕگى كارهكھاتپي .2

   كانمانهيكەرهس ەندهر كارمهسهك لهيهوختپا و يانپمۆى كگيڕى كارهكھاتپي 2,1

 ايانپمۆى كڕێگى كارهكھاتپي 

  .يههمۆڕم فهى ئچێپا ھاويانپمۆى كگيڕكار ىهكھاتپي
    ن و ێى ستاف ، شوەمارژت، ۆڕێەگدكان ۆژەرپى ەمارژوازو ێرو شۆى جێهپا بيانپمۆى كڕێگكار ىهكھاتێپنى : يبيت

  كان.ۆژەرپستى يداوێپكان و هيكەالو ەرەنديڵهب          
   

 كانهيكەرهس ەندهى كارمەربارەك دهيهوختپ 

  هيهمۆڕم فهى ئچپيكان ھاوهيكەرهس ەندهى كارمەربارەك دهيهوختپ

 ايانپمۆكانى كهشهى بهپيكان بهيكەرهس ەندهى كارى كارمهخشت  

شهب ستپۆ  شانيناون   ز  ناو 

بردنەوهڕيب باەارى كاريندازهوس ، ئيرۆكالهب دراوێپێڕرى هبەوێهڕب   1 ديشڕجمال محمد  

بردنەوهڕيب باەارى كاريندازهوس، ئيرۆكالهب  كىيكنهكارى تيژاوڕرو هكخڕي   2  ۆرمۆمان ديسل 

بردنەوهڕيب ڵشتوكاوس، كيرۆكالهب ارىيرێمژى و ڕێگرسراوى كارپێل  ل علىيدابان نب  3 

بردنەوهڕيب رىۆى جڵڕۆنتۆرى كهبەوهڕيب  باەارى كاريندازهوس، ئيرۆكالهب نيارى محمد حسيد  4 

بردنەوهڕيب باەارى كاريندازهوس، ئيرۆكالهب تىهالمهسو ندروستى هرى تهبەوهڕيب  عمر  ڕۆژدوا  5 

ارىيندازهئ رى كارى شارستانىهكخڕي  انىشارستارى يندازهئ وس،يرۆكالهب كاوسياحمد ك  6 

ارىيندازهئ الرسازى هارى تيندازهئ   ازىالرسهارى تيندازهوس، ئيرۆكالهب  ديشوان رحمن سع  7 

ارىيندازهئ ى شارستانى ەندازهكارى ئيژاوڕ  ارى شارستانىيندازهرا ، ئۆدكت ف قادرووەر  8 

ارىيندازهئ ەڕۆى ئاوو ئاوەندازهر ، ئهكخڕي  انىارى شارستيندازهوس، ئيرۆكالهب م يتان ابراھۆب  9 

ارىيندازهئ كانهييباەكار ەريئام ۆكاربيژاوڕ  باەارى كاريندازهر، ئهماست  10 على محمد باقى 

وىپيووڕ وى پيووڕر ، هكخڕي  وىپيووڕوس، يرۆكالهب  11 ركار ابو بكرهس 
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  ستيوێپكاتى هم ليهێنى سيهالهنانى ليكارھهرتن و بگرەسوود و هوزارى بگتهكانى خزمەبوار  2,2
  

 كانهييباەكار ەڕۆت ۆالن بپو دانانى ەكانى ووزهمهستيكارى سيش  

 كانى  هڵيكان ، ھهييباەكار گهستێى و هيتڵۆڤكانى هشت ئاستگ  ۆدروست كردن ب ۆست بيوێپى هرخستەكردنى دەئاماد
كى ، كارى ەرەكى و دەى نزمى ناوهيتڵۆڤ ۆزراندن به، دام ڵبيكانى كەرهنهيگهك هيهبا ، بەى كارەى ووزەوهواستنگ

  ەڕۆمى ئاو ئاوهستيقام و سهنا و شيدروست كردنى ب

 ن ەخاو ڵهگهست كردن لهبێرگو ەوهوونكردنڕ هل ەوهتينيبەى دۆخ هى كڕێگوزارى كارگتهو خزمۆژەرپبردنى ەوهڕيب
ن و يڕكان ، كۆژەرپكردنى ێجهبێكاتى جهكان لهياريژمێركى و يكنهت هتهكحستنى بابڕيكان ، هيكەالو ەرەنديڵهكارو ب

 هنان بێھ يیتاۆداخستن و ك هت بهبيكانى تاهياالكچى كارو هێگپبردنى ەوێهڕكان ، بهلپهلو هرو كێن كردنى ئاميداب
 ست.هبێرگ

 ەوهيكارەوورد هكان بهخشهش كردنى نهشكپياشان پ يیباەكارى شارستانى و كار ۆكان بهييتاەرهس هشخهكردنى نەئاماد 
 كراوێجهبێكارى ج ۆب هنيقهى راستهخشهكردنى نەكان و ئامادهياكسازچكردن و ێپى كارۆگلهتهكردنى كەھا ئامادەروهھ

 با ، ەكارنى يگۆڕكانى گهستێو ۆب هيتڵۆڤكانى هموو ئاستهكردنى ھێپش يست و ئێزراندن ، تهكردنى كارى دامێجهبێج
ئاستى  ۆب ەوەرەو د ەوەرى ناوۆزراندنى جه، كارى دام ڵبيرى كهستهبا ، بەى كارەى ووزەوهواستنگكانى هڵيھ
   .ەڕۆمى ئاووئاوهستيقام ، سهشكان ، هخانهڵبا ۆى نزم ، كارى شارستانى بهيتڵۆڤ

 كان.ۆژەرپى گرنگى ەبارهل ەوهنيڵۆكي، ل ەوهانيەبار هل ەوهنيڵۆكيكان و لهييباەكار ۆڕەالنى تپزان ، يكردنى دەئاماد 

 كان.ۆژەرپدانى ێەپرپهكردن و ێجهبێج ۆكى بيكنهتى تێرەدياريوزارى گهتخزم 

 اكسازىچكردن و ێشپيوزارى ئگتهخزم  

 باەكارى ەكانى ووزۆژەرپ ۆكارى بيژوزارى رِاوگتهخزم 

  ننيبەادا ديانپمۆلى كيفاۆرپ هكات لەدا ديار كارى تەاوپ ثرۆن یايانپمۆى كهو بوارانهر ئهسهاتر ليارى زينى : زانيبيت

  
  

 ا يانپمۆك يیۆزراندنى  ناوخهدام تىهاسيس 2,3

 و ستى خوازراوپۆرى ۆى جێپ هندان بهزراندنى كارمهدام ۆب هيهى ھۆتى خهبيكى تايتهاسير سەاوپ ثرۆى نيايانپمۆك
 ۆادارى بگى ئاەوهوكردناڵى بگهێهڕوراواندا ليڵاپ یدواهان بگهڕ هكات بەست دەا ديانپمۆتادا كەرهسهكان . لۆژەرپستى يوێپ
 هدات لەد ڵوها ھيانپمۆوا كهبوو ئهست نەردهارى كراو بيستى دپۆ ۆست بيوێپدى ير ھاتوو كاندهگهست ، ئيوێپستى پۆ
شووترى پينى كارى ێرى شويگشتپزموونى كارو هى ئێهپد بين كانديونجاوترگاردنى ژبڵه، ھ ەوهتێزۆبد ێدى نويكاند ەوەرەد

نجام هونجاو دواى ئگدى ياردنى كاندژبڵهھ ۆار بيڕتا بۆك هانيكارەو ووردهموو ئهى ھەوهكردنۆاش كپ. ت ێبەد هكەديكاند
 ت.ێبەوتن دهكێپاوچدانى 

  ا:يانپمۆك هل يیۆندانى ناوخهبوو كردنى كاركردنى كارمەرهوازى قيش 2,4
 و ھاندان  هانگى مانهچموو
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 ا:يانپمۆمارى بانكى كهژھ هت بهبيارى تايزان .3

 مى كوردستانيرهتى ھهو ئابورى حكوم يیتى داراەزارەو –مانى يلقى سل –بانكى ئاشتى ناوى بانك :  3,1

 راقێمارى عۆك –كوردستان مى ێرهھ –مانى ێشارى سل –وارباخ چكى گهڕەشانى بانك : يناون 3,2

 مانى ێسل –تى كوردستان هڵوەوديناوى بانك : بانكى ن 3,3

 راقيمارى عۆك –مى كوردستان ێرهھ –مانى ێشارى سل -قامى سالم هشانى بانك: شيناون 3,4

 KIBIIQBAXXXفتى بانك : يسو 3,5

 daban.nabil@npciraq.com:  ەوهى بانكهڕيكان لهمژوگرتنى گرەرج كردن و وهخ هت بهبيى تاڵيهميئ 3,6

   10-5ست : %   هبێرگ ۆرى بانكى بهبهستەش كردنى دهشكپي ۆا بيانپمۆتواناى ك 3,7
  

 :يیگهنيژمى هستيتى و سهالمهندروستى ، سهت .4

  يیگهنيژمى هستيش ساغى و سهندروستى و لهى تەربارەكان دهيتهبيتا هنتيوميكۆرام و دۆگرپ 4,1

 يیگهنيژالنى پو  گهێپتى هالمهندروستى ، سهت  

 ندهتمهبيتى تاهالمهندروستى و سهرتى تپۆاڕ 

 يیگهنيژندروستى و هترسى تهاندنى مگنهسڵهھ  

 تى هالمهشتى سهرامى مۆگرپ 

 كانەنانى ماديكارھهب پر خراهسهل يینماڕي  

 كان ەووداوڕوودانى ڕكارى ۆن و ھێر شوهسهرت لپۆاڕش كردنى هشكپيمى هستيس 

       هل هيتيكارى بر هتى كهالمهس هت بهبيك تاياريندازهدانانى ئ هب ەستاوها ھيانپمۆك:  گهێپتى هالمهكردنى سێجهبێج 4,2
 ك.هيۆژەرپر هھ ۆتى بهالمهكانى سهيينماڕيكردنى ێجهبێوون و جچدواداهب                                       

   ر هكردنى ھێجهبێج ۆب هيهاراستنى ھۆپكانى خهستەرهستى كيوێپتى ێا سيانپمۆك:   اراستنۆپكانى خهستەرهك بوونى 4,3
  تى.هالمهندروستى و سهالنى تپى ێهپك بهيۆژەرپ 

   كى يووداوڕ ەرۆج چيھ:  ەاويانپمۆزراندنى كهدام یتاەرهسهل ەوهتۆوتهكێمردنى ل هى كهووداوانڕو هى ئەمارژ  4,4
 .هيمردن بوونى ن                                                                                                            

  

 رىۆبردنى جەوێهڕبمى هستيس.5

 رىۆبردنى جەوێهڕب هت بهبينتى تايوميكۆبوونى د  5,1

 ى كارداهێگپ هتى ليڵكوا ۆواو بهرى تێاودچ 

 رىۆرى كردنى جێاودچتى ينۆچ يینماڕێ 

  رى  : ۆرى جێاودچكردنى ێجهبێتى جێنۆچ  5,1
   كانى هيينماێڕكردنى ێجهبێوون و جچدوادا هب هل هيتيى برهكەكار هك تىيڵكوارى هبەوێهڕدانانى ب هب ەستاوها ھيانپمۆك       
    و رى ۆى جڵڕۆنتۆمى كهستيزراندنى سهى دامهسۆرپ هت بيستەدڵها ھيانپمۆك هكانيم نزهتى . بيڵكوا هت بهبيتا       
 OHSASو  ISOكانى ەرەى ستاندێپ هب يیگهنيژندروستى و هتى تهالمهس       
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 كانەاوچره.س6
 

 كانەكراوێجهبێج ۆژەرپستى ي. ل1
 نن.يبەدا دچێپھاو هلكان ەكراوێجهبێج ۆژەرپستى يل    
  كى ەرهرى سەنديڵهبرى به(ل ەش كردووهشكپيتى هخزم ۆژەرپرى هبەوێهڕك بەا ويانپمۆدراوى كێپێڕرى هبەوێهڕبنى : يبيت

      ) ى 21،  20، 18،  16،  6(  ەمارژكانى ۆژەرپ ۆ) بهستهبهو مهئ ۆكى بەتى الوهيراەنديڵهبوونى ب ێب ه، ب         
  .چێپكانى ھاوەكراوێجهبێج ۆژەرپستى يل          

  كانەنكارەرى خاويگشتپ. نوسراوى 2

 ننيبەدا دچێپھاو هل كانەنكارەرى خاويگشتپنوسراوى     
 


