
 TC-3 تذّیي عتٌذسدُای هْاد غزایی ّ هحصْالت صساعتی کمیتو تخنیکی

 تاریخچو

دس چْکات سیاعت تذّیي عتٌذسد ُا ّ کْدُای  1311کویتَ تذّیي عتٌذسد ُای هْاد غزایی ّ هحصْالت صساعتی دس عال 

 آغاص بَ فعالیت ًوْد.  20/10/1311هلی عاختواًی ایجاد ّ با تذّیش ًخغتیي جلغَ خْیش بَ تاسیخ 

ّ اداسٍ هلی عتٌذسد کَ دس  gain تذّیي عتٌذسدُای هْاد غزایی ّ هحصْالت صساعتی بَ اعاط هْافقتٌاهَ بیي دفتشکویتَ 

هْاد غزایی سا کَ هتشکل اص اداسات ریشبظ دّلتی  ANSA/TC3/SC1کویتَ تخٌیکی فشعی غٌی عاصی  1331اّاخش عال

ایجاد ّ ًخغتیي جلغَ تخٌیکی فشعی خْیش سا  3/2/1332عکتْس خصْصی ّ هْعغات اکادهیک ّ علوی هیباشذ، بتاسیخ 

  تذّیش ًوْد. 22/3/1333بتاسیخ 

 

 فعالیت ىای عمذه

 جلغَ کویتَ تخٌیکی 122تذّیش  -

 عتٌذسد هلی اص شْسای عالی عتٌذسد 20تصْیب  -

 عتٌذسدُای هْاد غزایی ّ هحصْالت صساعتی تْعظ کویتَ تخٌیکی 10تذّیي ّ ًِایی عاصی -

 

 نيادىای ىمکار

 اکادهی علْم بَ حیث سئیظ کویتَ اداسٍ هحتشم  -

 ّصاست هحتشم صحت عاهَ بَ حیث عضْ -

 فاسهغی پٌُْتْى کابل بَ حیث عضْ یځپٌُْ -

 ّصاست هحتشم صساعت، آبیاسی ّ هالذاسی بَ حیث عضْ -

 ّصاست اقتصاد سیاعت صساعت ّ اًکشاف دُات بَ حیث عضْ -

 صساعت پٌُْتْى کابل بَ حیث عضْ یځپٌُْ -

 ّتشًشی پٌُْتْى کابل بَ حیث عضْ یځپٌُْ -

 اطاق هحتشم تجاست ّ صٌایع بَ حیث عضْ -

 شاسّالی هحتشم کابل بَ حیث عضْ -

 اداسٍ هحتشم اًکشاف صادسات کشوش ّ هیٍْ جات ّ عبضیجات بَ حیث عضْ -

 اداسٍ هلی عتٌذسد بَ حیث عکشتش -

 

 ف عمذهًظای

 اّلْیت دُی عتٌذسدُای هْسد ًیاص -

 کویتَ تخٌیکیعاختي پالى کاسی  -

 جوع آّسی هْاد بشای تذّیي هغْدٍ عتٌذسدُا تحت پالى تعیي هٌابع هْسد ًیاص بشای اقتتباط ّ -

 تبادل ًظش باالی هغْدٍ عتٌذسدُای تحت پالى بحث ّ -

 ًِایی عاصی هغْدٍ عتٌذسد ُای تحت پالى -

 تجذیذ ًظش عتٌذسد ُای هلی -

فاسهت هلی عتٌذسد ّاسائَ آًِا بَ شْسای عالی عتٌذسد جِت تصْیب  دستٌظین هغْدٍ ًِایی شذٍ عتٌذسدُا  تشتیب ّ -

 هٌحیث عتٌذسد ُای هلی

 


