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 در معايوت فىی فدراسیًن سًارکاری ج.ا.ا وژاد فریسیهَای برای وریان کششصدير مجًز ثبت سیلمی ي رایط ش

 داخل: تًلیدی وریان َا 

 .شذُ تاشٌذثثت  فذساسیَى سَاسکاسی ج.ا.ادس هؼاًٍت فٌی  -1

2تَسط  KFPSآًْا دس  1گَاّی ثثتٍ  فٌیپاسپَست آًْا اص خاًة هؼاًٍت  -2
KFPS طادس شذُ تاشذ. 

 تاییذ شذُ تاشٌذ. DNAاص پذس ٍ هادس دس تست  -3

 .ًثاشٌذ ًاقل تیواسی ّای طًتیکیٍ  ّای طًتیکی دس آًْا اًدام تیواسیتست  -4

 تاشذ.سال  6ٍ حذاکثش ل سا 3 حذاقلتشای طذٍس هدَص سیلوی  دس صهاى اسسال دسخَاستسي ًشیاى  -5

 .% تاشذ5 کوتش اصآًْا  ضشیة ّوخًَی -6

 تاشذ.صهاى اسسال دسخَاست تشای تشسسی دس خظَص طذٍس هدَص سیلوی اص اٍل فشٍسدیي تا پایاى خشداد هاُ هی -7

 تاشذ. ساًتیوتش 160 )خذٍگاُ تا صهیي( ًشیاًْاقذ حذاقل  -8

ًشاًِ  ،وتشیساًت 3.2تضسگتش اص  یتا قطش ستاسُ پیشاًی، خط چشن شیص ذیسف ّای ًشاًِشاهل ) غیش هداصسفیذ ػذم داشتي ًشاى ّای  -9

 .(سن َاسید يیپا ٍ ّوچٌ یسٍ سفیذ یًشاًِ ّا ،تذى یسٍسفیذ  یّا

 :ًوایٌذششکت ّای صیش یکی اص اًَاع اسصیاتی اسسال دسخَاست دس هذت صهاى تؼییي شذُ، الصم است ًشیاى ّا دس تؼذ اص  -10

 ايل: وًع 

تشگضاس کِ الصم دس هکاى تؼییي شذُ  ّواى سال هاُ آرس/دی دس :(KFPS)با تًجٍ بٍ استاوداردَای  آیبًپ ارزیابی -

 .کسة شَد دس ایي اسصیاتی 65حذاقل اهتیاص  است 

 دس اسصیاتی داسای ّضیٌِ ّای خاص خَد است کِ الصم است تَسط دسخَاست دٌّذُ پشداخت گشدد.حضَس  تبصرٌ ايل: -

 ّوچٌیي الصم است ششکت کٌٌذگاى دس هکاى هشخض شذُ حضَس یاتٌذ.

 تاشذ.صهاى ٍ هکاى هحل تشگضاسی اسصیاتی، تا تَخِ تِ ششایط هحیطی قاتل تغییش هی تبصرٌ ديم: -

 :وًع ديم 

تٌْا یکثاس دس سال ٍ دس ایي اسصیاتی  :KFPSاز طرف  معرفی شدٌتًسط دايران ارزیابی کسب مقام استار در  -

 اسدیثْشت )دس طَست هساػذ تَدى ششایط( قاتل تشگضاسی است. اٍاخش
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ٍ طذٍس هدَص سیلوی  اتی تَسط ششکت کٌٌذگاى، دسخَاست ثثتدس طَست ػذم پشداخت ّضیٌِ ّای اسصی :سًم تبصرٌ -

 تشسسی ًخَاّذ شذ.کشش 

پس اص  ٍطادس هی شَد  سال 5 صهاىحذاکثش تا ٍ هَقت هدَص تَلیذ تظَست پس اص ششکت اسة دس اسصیاتی ّا ٍ کسة حذاقل اهتیاص،  -11

 دائوی خَاّذ شذ: ،کشش ٍ تَلیذهدَص احشاص ششایط ریل 

 .ًوایٌذکشش  ثثت شذُ اًذ، ج.ا.ادس هؼاًٍت فٌی فذساسیَى سَاسکاسی تٌْا تا هادیاى ّایی کِ  -

هَسد ًظش تشای قثل اص کشش سیلوی ٍ هادیاى % تاشذ. تذیي هٌظَس 5 کوتش اص ی تَلیذیّاکشُ تواهی ّوخًَی ضشیة -

 . گشدًذتا اسائِ دسخَاست تِ هؼاًٍت فٌی اص ضشیة ّن خًَی حاطل اص کشش هَسد ًظش هطلغ است  تَلیذ، الصم

 اخز ًوَدُ تاشٌذ.خَد سا اص هؼاًٍت فٌی الصم است هذاسک شٌاسایی  ،ٍ دٍم دس سال اٍلتوام کشُ ّای تَلیذی  -

پشداخت شًَذ ششکت ًوَدُ تاشٌذ )سال تشگضاس هی 5دس طَل  کِ یّایاسصیاتی  ساس اص تَلیذات آًْا دس 10تؼذاد حذاقل  -

 (.هی تاشذ هالکیي کشُ ّا ٍ یا هالک سیلویهشتَطِ تشػْذُ ّضیٌِ 

 ًتایح دسیافتی اص اسصیاتی کشُ ّای تَلیذی دس تثذیل هدَص هَقت تِ دائن تاثیش گزاس است. -

 

 دی هاُآرس/دس تست آیثَج کِ دس  ،سالگی 14سالیاًِ ٍ تا سي ًشیاى ّایی کِ هَفق شًَذ هدَص سیلوی خَد سا دسیافت کٌٌذ، الصم است  -12

هدَص سیلوی آًْا سا تذست آٍسًذ،  65ٍ دس طَستیکِ ًتَاًٌذ هدذدا اهتیاص  گشدد ششکت ًوَدُ تشگضاس هیدس هکاى هشخض شذُ  ّشسال

 هاًذ.هَقت تاقی خَاّذ 

 وریان َای يارداتی: 

 .هی ًوایٌذداسًذ هدَص کشش دسیافت  حداقل مقام استارافضایش کیفیت تَلیذات داخلی، تٌْا ًشیاى ّای ٍاسداتی کِ  توٌظَس -1

 فشیضیي تاشٌذ.سِ سقوی/استادتَک ایي ًشیاى ّا حتوا تایذ اص تَلیذات سیلوی ّای  -2

 تاشذ.سال  8ٍ حذاکثش سال  3حذاقل  سیلویسي آًْا دس صهاى اسسال دسخَاست تشای طذٍس هدَص  -3

 % تاشذ.5آًْا کوتش اص  ضشیة ّوخًَی -4

 قاًًَی ٍ دس هؼاًٍت فٌی ثثت شذُ تاشٌذ. ایي اسثْا ٍاسدات -5

 ٍ ًاقل تیواسی ّای طًتیکی ًثاشٌذ. ّای طًتیکی دس آًْا اًدام تیواسیٍ  DNAتست  -6

 .ػذم داشتي ًشاى ّای سفیذ غیش هداص -7

 تاشذ. ساًتیوتش 160)خذٍگاُ تا صهیي(  ًشیاًْاقذ حذاقل  -8

 سال ٍ پس اص احشاص ششایط ریل دائوی خَاّذ شذ: 5تا حذاکثش صهاى  مًقتطذٍس هدَص تَلیذ تظَست  -9
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 .ًوایٌذثثت شذُ اًذ، کشش  ادس هؼاًٍت فٌی فذساسیَى سَاسکاسی ج.ا. تٌْا تا هادیاى ّایی کِ -

 اخز ًوَدُ تاشٌذ.اص هؼاًٍت فٌی توام کشُ ّای تَلیذی دس سال اٍل ٍ دٍم، الصم است هذاسک شٌاسایی خَد سا  -

پشداخت )تاشٌذ  کشدُشًَذ ششکت  سال تشگضاس هی 5دس طَل کِ اسصیاتی ّایی  ساس اص تَلیذات آًْا دس 10حذاقل تؼذاد  -

 .ی تاشذ(ّضیٌِ هشتَطِ تشػْذُ هالکیي کشُ ّا ٍ یا هالک سیلوی ه

 ًتایح دسیافتی اص اسصیاتی کشُ ّای تَلیذی دس تثذیل هدَص هَقت تِ دائن تاثیش گزاس است. -

، دس تست آیثَج کِ دس آرس/دی سالگی 14، الصم است ّشسال تا سي ًشیاى ّایی کِ هَفق شًَذ هدَص سیلوی خَد سا دسیافت کٌٌذ -10

سا تذست آٍسًذ، هدَص سیلوی  65گشدد ششکت ًوَدُ ٍ دس طَستیکِ ًتَاًٌذ هدذدا اهتیاص تشگضاس هیدس هکاى هشخض شذُ هاُ ّشسال 

 هَقت تاقی خَاّذ هاًذ.آًْا 

ٍ یا دس طَست کسة هقام استاس  ّادس خظَص ًشیاى ّای ٍاسداتی کِ استاس ًیستٌذ، دس طَست ششکت دس اسصیاتی  تبصرٌ چُارم:

دس اسصیاتی سال  5ٍ تا کشد ٍ تشای دسیافت هدَص کشش دائن هی تایست سالیاًِ دسیافت خَاٌّذ کشش  مًقتدس هساتقات هدَص 

 ّای هشتَطِ ششکت ًوایٌذ.

  دریافت از معايوت فىی  کششبرای وریان َایی کٍ پیش از ایه مجًز شرایط تمدید صدير برگٍ کشش

 کردٌ اود:

طادس شذُ است، ششایط ٍ قَاًیي طذٍس هدَص سیلوی دس تخش ًشیاى ّای  1400آًْا دس سال  کششدس طَستیکِ هدَص  -

 گشدد. ٍاسداتی اػوال هی

 سا کسة ًوایٌذ. 65 اهتیاصشَد ششکت ًوَدُ ٍ حذاقل  تشگضاس هی 1401دس اسصیاتی آیثَج کِ دس آرس/دی هاُ سال  -

 لیاى گزشتِ.دس تذى آًْا دس طَل سا ٍغیش طثیؼی ػذم ٍخَد ٍ یا ایداد ًشاى ّای غیش هداص -

 .سَاسکاسی دس هؼاًٍت فٌی فذساسیَى هالکیتت ٍ ثثت یاحشاص َّ -

 ٍ ًاقل تیواسی ّای طًتیکی ًثاشٌذ. ّای طًتیکی دس آًْا اًدام تیواسیٍ  DNAتست  -

 % تاشذ.5دسطذ ضشیة ّوخًَی آًْا کوتش اص  -

% اص تَلیذات 50آًْا گزشتِ تاشذ، الصم است تا هیضاى  تشای هذت صهاى طذٍس هدَص سیلوی تیش اص یکسال، اص طَستیکِدس  -

 دس هؼاًٍت فٌی ثثت شذُ تاشٌذ. تا تَخِ تِ هیضاى تشگ کشش طادس شذُ، آًْا

آیثَج سال سي داسًذ دس اسصیاتی ّای  3یش اص ساس اص تَلیذات آًذستِ اص سیلوی ّایی کِ کشُ ّای آًْا ت 5الصم است  -

 .تاثیش گزاس است اص هَقت تِ دائن، هدَص سیلوی پیش سٍ ششکت ًوایٌذ. ًتیدِ ایي اسصیاتی ّا دس توذیذ
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سال  3ساس ًشسیذُ تاشذ، تؼذاد کشُ ّای هَخَد کِ تضسگتش اص  5تِ حذ ًظاب تَلیذات ًشیاى دس طَستیکِ  تبصرٌ ايل:

 .صیاتی ّای اشاسُ شذُ ششکت ًوایٌذّستٌذ الصم است تا دس اس

  دسیافت کشدُ اًذ خْت دسیافت تشگِ کشش الصم است: 2022تواهی سیلوی ّایی کِ هدَص تَلیذ تشای سال 

 .ًوایٌذثثت شذُ اًذ، کشش  فٌی فذساسیَى سَاسکاسی ج.ا.ا تٌْا تا هادیاى ّایی کِ دس هؼاًٍت -

قثل اص کشش سیلوی ٍ هادیاى هَسد تذیي هٌظَس % تاشذ. 5کوتش اص ّوخًَی/خَیشاًٍذی تواهی کشُ ّای تَلیذیضشیة  -

 .گشدًذتا اسائِ دسخَاست تِ هؼاًٍت فٌی اص ضشیة ّن خًَی حاطل اص کشش هَسد ًظش هطلغ ًظش تشای تَلیذ، الصم است 


