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( پگ  ّگب ٍ ثسگهِ ّگب      Recall)کلیِ هَاسد صیش ًسجت ثِ ثبصخَاًیدس ، ایطبىحت ًظش ت ٍاحذ کبسکٌبىٍ کلیِ  CSRحذ َل ٍائهس .1

 :اقذام ًوبیٌذاص ٍاحذّب ضذُ  اسهشیل

   پالسوب( هثجت ضَد. ٍ )ثخبساسهشیالیضساًذیکبتَس ثیَلَطیک پبیص سٍتیي دسهگبُ ّب 

  سیکل اسهشیالیضس هَجَد دس 6اًذیکبتَس تبیپ(PCD.پبس ًطذُ ثبضذ ) 

 هَجَد دس یکی اص پگ  ّگب  هگَسد اسگه بدُ      6یب تبیپ  4تبیپ اًذیکبتَس کِ یکی اص ثخص ّب  ثیوبسسهبى یب اتبق ػول اػالم ًوبیذ

 ثبضذ.پبس ًطذُ 

          اًذیکبتَس ثیَلَطیک اسه بدُ ضذُ دس سیکل ّبیی اص اسهشیالیضس کِ حبٍ  ایوپلٌگت هگی ثبضگذ یگب صهگبًی کگِ دسگهگبُ اسگهشیالیضس

 .، هثجت ضَدسشٍیس یب تؼویش ضذُ ثبضذ

  6یب  4تٌْب اًذیکبتَس ثیَلَطیک هثجت ضذُ ثبضذ ٍ سبیش اًذیکبتَسّب اص قجیل تبیپ  ٍPCD فقگ   دس ایي صَست  کِ ذٌپبس ضذُ ثبض

 .ضًَذپ  ّبیی کِ حبٍ  ایوپلٌت ّسهٌذ ثبصخَاًی 

دسهگبُ اسهشیالیضس سا دس سِ سیکل ههَالی ثب اًگذیکبتَس ثیَلَطیگک   ، دس صَست هثجت ضذى اًذیکبتَس ثیَلَطیک CSRَل ٍاحذ ئهس .2

دس صگَست هثجگت ضگذى حهگی یگک      ٍلی  داضهِ، دس صَست هٌ ی ثَدى اًذیکبتَس ثیَلَطیک دسهگبُ قبثلیت اسه بدُ ًوَدُ کٌهشل

ٍ ًسجت ثِ ثبصخَاًی آى اقذام کشدُ غیش اسهشیل تلقی سا کلیِ ست ّب ٍ ثسهِ ّب  ،سیکل اص سِ سیکل کٌهشلِ ثب اًذیکبتَس ثیَلَطیک

 .ًوبیذ

ثگش سٍ  دسگهگبُ    کوهگش اص هیگضاى اسگهبًذاسد    دهگب ٍ صهگبى تٌظگین ضگذُ     هطگبّذُ دس صَست یب سبیش کبسکٌبى  CSRَل ٍاحذ ئهس .3

 ذ.ًٌسجت ثِ ثبصخَاًی کلیِ پ  ّب ٍ ثسهِ ّب  اسهشیل ضذُ اقذام ًوبی، اسهشیالیضس

سا اص ًظگش تگبسیا اًقءگبن کٌهگشل      CSRکلیِ پ  ّب ٍ ست ّب  هَجَد دس ٍاحذ اًجبسش ثخص  یب سبیش کبسکٌبى CSRَل ٍاحذ ئهس .4

 اقذام ًوبیٌذ. ى ّبًسجت ثِ ثبصخَاًی آ ،ٍ دس صَست ًضدیک ثَدى تبسیا اًقءبن یب گزضهي آى َدًُو

کلیِ تکٌسیي ّب ٍ کبسضٌبسبى اتبق ػول دس اثهذا  ضی ت صجح کلیِ پ  ّب، ٍ  پ  ّب ٍ ست ّب  هَجَد دس ق سِ ّگب  اتگبق    .5

ّگب ًسگجت ثگِ    ٍ دس صَست گزضهي تبسیا اًقءگب  آى  َدُ ّب  ػول سا اص ًظش تبسیا اًقءبن ٍ ًیض احهوبل آلَدگی آى ّب کٌهشل ًو

 شیلیضاسیَى هجذد اقذام ًوبیٌذ.جْت اسهثبصخَاًی 

ًسجت هطبّذُ خَى یب تشضحبت پبک ًطذُ دس ست هَسد اسه بدُ، ثخص ّب  ثبلیٌی یب پشسٌل اتبق ػول دس صَست  کلیِ کبسکٌبى .6

 ذ.ٌثِ ثبصخَاًی آى  اقذام ًوبی

خگَدداس   ، اص اسگه بدُ اص آى  اسهشیل ضذُ خیس ثَدى ست یب پ ثخص ّب  ثبلیٌی یب پشسٌل اتبق ػول دس صَست  کلیِ کبسکٌبى .7

 .ًوبیٌذاقذام  ًسجت ثِ ثبصخَاًی آىًوَدُ ٍ 

 نکات مهم:

 ثبلیٌی ثیوبسسهبى ًسجت ثِ جضئیبت ایي دسهَسالؼول آگبّی کبهل داضهِ ثبضٌذ.کلیِ کبسکٌبى  .1

 هل داضهِ ثبضٌذ.کبسثش  دسهگبُ اسهشیالیضس آگبّی کبًحَُ ًسجت ثِ  CSRکلیِ کبسکٌبى ٍاحذ  .2

فشم ثبصخَاًی پ  یب ثسهِ سا تکویگل   ست ّب یب پ  ّب  اسهشیل ضذُ،ًیبص ثِ ثبصخَاًی دس صَست  ثبلیٌی ثیوبسسهبىکلیِ کبسکٌبى  .3

 .اسسبل ًوبیٌذ CSRثِ ٍاحذ  Reprocessingًوَدُ ٍ ثِ ّوشاُ  پ  جْت اًجبم فشآیٌذ 

ٍ کلیگِ   دس صَست ًیبص ثگَدُ  CSRهلضم ثِ اجشا  فشآیٌذ ثبصخَاًی پ  ّب دس اتبق ػول ٍ  پضضک ٍ پیشاپضضککلیِ کبسکٌبى اػن اص  .4

 .  ذدٌّاًجبم ، ریلتٌْب ثب دسهَسالؼول سا  هَاسد هلضم ثِ ثبصخَاًی
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پ  ّب  تحَیلی ثِ ثخص ّب سا ثگب بجگت  ت ًگبهجش دس دفهگش هختگَظ تحَیگل        توبهی ٍاحذ بىکبسکٌٍ کلیِ  CSRَل ٍاحذ ئهس .5

 .ًوبیٌذثخص 

 ت ًبهجش هَجگَد ثگش سٍ  آى سا ثگِ    پبًسوبى یب جشاحی هَسد اسه بدُ، ثخص ّب ثالفبصلِ پس اص ثبص کشدى پ  ّب   کبسکٌبىکلیِ  .6

 دس پشًٍذُ ثیوبس ثبیگبًی ًوبیٌذ. دس فشم هختَظ هَجَد داخل پ  6یب  4ّوشاُ اًذیکبتَس کالس 

ٍ   ،یکاٍسطاًس ، اتبق ػول سشپبییاحی ثِ صَست سشپبیی اًجبم هی ضَد)دس ٍاحذّبیی کِ اػوبل جش .7 دسهبًگگبُ   کلیٌیگک تختتگی 

پبیی بجگت  هختگَظ ثیوگبساى سگش   یب دفهش ثِ ّوشاُ اًذیکبتَس هَجَد داخل پ  دس فشم ّب  ت ًبهجش هَجَد ثش سٍ  پ   (،سشپبیی

 ضَد.ٍ هسهٌذات آى ثِ هذت یک سبل ًگْذاس  طهِ گ

هسئَل هشاتت سا ثِ اطالع  ،دس صَست ثشٍص ّشگًَِ اخهالل دس کبسکشد دسهگبُ اسهشیالیضس ٍاحذ کبسکٌبىٍ کلیِ  CSRَل ٍاحذ ئهس .8

  یگب سگشٍیس آى سا   فگَس کٌهگشل ػ ًَگت سسگبًذُ ٍ تؼویگش      سگَپشٍایضس تبسیسگبت ٍ   ٍاحذ هٌْذسی تجْیضات پضضکی،اتبق ػول، 

سِ سیکل پیبپی ًهیجِ دس صَستی کِ پس اص تؼویش  .کٌٌذاطویٌبى اص صحت ػولکشد دسهگبُ اص آى اسه بدُ ًدسخَاست ًوَدُ ٍ تب 

 .ذٌاص دسهگبُ اسهشیالیضس اسه بدُ هجذد ًوبی ،اًذیکبتَس ثیَلَطیک دسهگبُ هٌ ی ضذ

دس صَست ًبتَاًی دس سفغ هطگکل دسگهگبُ، اص ضگشکت سگبصًذُ جْگت سگشٍیس ٍ تؼویگش         ٍاحذ ّب  تجْیضات پضضکی ٍ تبسیسبت .9

 دسخَاست ًوبیٌذ.

 سا بجت ٍ ثبیگبًی ًوبیذ.ٍ ًهبیج اًذیکبتَسّب  ثیَلَطیک ّب تؼویشات آى  ّب،ًهبیج سشٍیس دٍسُ ا  دسهگبُ  CSRَل ٍاحذ ئهس .11

اص اًگذیکبتَس   ، ثب ّوبٌّگی سَپشٍایضس کٌهشل ػ ًَتثیَلَطیک دس چٌذیي ًَثت دس صَست هثجت ضذى اًذیکبتَس CSRَل ٍاحذ ئهس .11

 .ذ  دیگش اسه بدُ ًوبیثب ثشًذ ّب

 ي تسُیالت مًرد ویاز:امکاوات 
 ثبصخَاًی ٍسبیل اسهشیلفشم 

 مىابع:
 ثیوبسسهبىتجشثِ ساٌّوب  کطَس  ًظبم هشاقجت ػ ًَت ّب  ثیوبسسهبًی، کهبة 

 

 

 

 کنندگان تهیه تهیه کننده/

 سفیؼِ کبًٍذ

 (CSR)پشسٌل 

 اکشم سبدات هَسَ  ًیب

 (CSR) پشسٌل 

 تَْس اس ٌذیبس 

 (CSR)هسئَل 

 صّشا اثشاّین آثبد 

 )پشسٌل اتبق ػول(

 هحوذ تقی جَدکی

 )سَپشٍایضس کٌهشل ػ ًَت(

 هحسٌیاکجش 

 (ههشٍى ثیوبسسهبى)

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 هحوذ تقی جَدکی

 )سَپشٍایضس کٌهشل ػ ًَت(
 ثیوبسسهبى کٌهشل ػ ًَت اػءب  کویهِ

 سیذ هحوذ جوبلیبىدکهش 

 )سیبست ثیوبسسهبى( 


