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 معرفی

 ثِ پب وـَس ٍ هٌغمِ دس كٌؼت پیـجشد ٍ تَػؼِ ّذف ثب 5831 ػبل دس كٌؼت ثْجَد كٌؼتی گشٍُ

 ثْجَد ؿشوت ّبی ًبم ثِ ؿشوت دٍ ؿبهل اكلی ّؼتِ دس اوٌَى ّن گشٍُ ایي. گزاؿت كٌؼت ػشكِ

 دس وِ) ثیشجٌذ كٌؼت ثْجَد ؿشوت ّوچٌیي ٍ( اػت ؿذُ هؼشفی ریال وِ) پبسػیبى هـبٍس كٌؼت

 ثب ّوىبسی ٍ هـبسوت. ثبؿذ هی( اػت فؼبلیت هـغَل ػبصی ساُ ٍ اهَلؼیًَی لیشّبی تَلیذ صهیٌِ

 ٍ دادُ افضایؾ سا هشوضی ّؼتِ تَاى گشٍُ ایي ؿذُ ػجت هتفبٍت ّبی صهیٌِ دس تخللی ّبی ؿشوت

 .دّذ ای گؼتشدُ سؿذ سا خذهبتؾ اسائِ صهیٌِ

 ّبی ؿشوت ثجت اداسُ دس 8382 ثجت ؿوبسُ ثب 5831 ػبل دس پبسػیبى هـبٍس كٌؼت ثْجَد ؿشوت

 ّبی صهیٌِ دس هجشة هتخللبى تَاى اص گیشی ثْشُ ثب فؼبلیت ؿشٍع ثب ٍ سػیذُ ثجت ثِ ثیشجٌذ

 ثب وٌَى تب وِ اػت ًوَدُ فؼبلیت ػبصی ساُ تخللی آالت هبؿیي ػبخت ٍگزاسی  ػشهبیِ هـبٍسُ

 هـبٍسُ جولِ اص هختلف ّبی ثخؾ دس تَجْی لبثل ّبی پیـشفت الصم تخلق ٍ تجشثِ ثِ تَجِ

 .اػت ًوَدُ وؼت ػبصی ساُ آالت هبؿیي ػبخت ٍ گزاسی ػشهبیِ

ؿشوت ثْجَد كٌؼت هـبٍس پبسػیبى دس دٍ ٍاحذ اكلی ػبصهبى یبفتِ اػت. ٍاحذ هـبٍس كٌؼتی ایي 

وِ دس اداهِ ثِ تفلیل هؼشفی خَاّذ ؿذ، خذهبت صیش سا ثِ ػشهبیِ گزاساى ٍ كٌؼتگشاى ػضیض ؿشوت 

 اسائِ هی دّذ :

 ًگبسؽ عشح ّبی تَجیْی فٌی ، التلبدی ٍ هبلی ثشای پشٍطُ ّبی ػشهبیِ گزاسی -

 اًجبم هغبلؼبت اهىبى ػٌجی ٍ ثبصاسیبثی ثشای هحلَالت ٍ خذهبت -

 كٌؼتی دس صهیٌِ كٌبیغ غزایی ٍ ؿیویبییعشاحی ٍ اجشای پشٍطُ ّبی  -
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 :بِ ایي دلیل کِ

تخصص کافی در ًگارش اًَاع طرح را دارد ٍ هتخصصاى زیادی برای  -

 ّوکاری دائن ٍ پارُ ٍقت دارد.

 عضَ کاًَى هشاٍریي اعتباری باًکی کشَر است. -

 دٌّذُ هَفقیت ها در ایي زهیٌِ است.تجربِ ها ًشاى  -

 سرعت در خذهت رساًی در عیي حفظ دقت ٍ کیفیت ٌّر هاست. -

 تعْذ بِ پاسخگَیی بِ هشتری سر لَحِ کار هاست. -

 دارای هجَز  صٌعتی از سازهاى صٌایع ّستین. -

 خذهات الکترًٍیکی قَی در اختیار دارین.  -

 ًگارش طرح را دارین. تسلط کافی بر ًرم افسارّا ٍ هٌابع رٍز -

 

 

 

 ؟چرا بهبود صنعت
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 چشم انذاز

 ایجاد یه ؿشور ٔطشح ٔادس زخصصی دس دٚ صٔیٙٝ : -

  ٜصٙؼسیٔـاٚس 

 زجٟیضاذ صٙؼسی ٔطاتك تا ٘یاص ٔـسشی تا  ػاخرٚ  طشاحی

 زىیٝ تش تاالزشیٗ ویفیر

دس  کیفیت خدمات و محصوالتتا ٔا٘ذٌاس ٕ٘ٛدٖ ٘اْ ؿشور دس صٔیٙٝ 

 رٞٗ ایشا٘یاٖ

 

 

 اصول اخالقی

 ٘ظٓ ٚ ا٘ضثاط واسی 

 زؼٟذ حشفٝ ای تشای ا٘جاْ واس 

  سضایر ٔـسشی 

 خٛؽ لِٛی ٚ خایثٙذی تٝ زؼٟذاذ 

 ٖحفظ احسشاْ ٔسماتُ تیٗ واسوٙا 

 

 چارت سازمانی 

 
 هیئت هدیره

واحد هشبورههدیر  هدیر واحد هبشین سبزی  

تین طراحی 
 صنعتی

 تین ببزاریببی و فروش

 اهور اداری و هبلی

 تین تبلیغبت  تین نرم افسار تین هشبوران

 کبرگبه تراشکبری

 هدیرعبهل

 هدیر کبرگبه

 کبرگبه جوشکبری

 کبرگبه برق

 کبرگبه پنوهبتیک
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 افتخارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خذهات زهیٌِ در 1331 سال در استاًی برتر کارآفریي

 صٌعت زهیٌِ در 1333 سال در هلی برتر جَاى کارآفریي

 332عضَیت در کاًَى هشاٍریي اعتباری باًکی بِ شوارُ 

 11454/31/1031دارًذُ پرٍاًِ خذهات فٌی هٌْذسی از ٍزارت صٌایع بِ شوارُ 
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 طرح توجیهی نگارش

 وشدُ ثیبى وبهل ٍ هَجض كَست ثِ سا وبس ٍ وؼت اّذاف ثبیذ ٍ ثبؿذ ٍاضح ٍ گَیب داػتبى، یه هبًٌذ ثبیذ خَة وبس ٍ وؼت عشح یه

 ٍ ؿذُ هتَجِ سا هفَْم دلیمبً( وبس ٍ وؼت اًذسوبساى دػت) گزاساى ػشهبیِ وِ ای گًَِ ثِ. ًوبیذ هـخق ًیض سا آًْب ثِ سػیذى ساُ ٍ

 آػبًی ثِ ٍ ثَدُ جزاة خَة، داػتبى یه هبًٌذ ثبیذ ؿوب وبس ٍ وؼت عشح. گشدًذ ّب ثخؾ دیگش دسن ٍ خَاًذى ثِ ساغت ًیض خَدؿبى

 .دّذ اًتمبل هَفك ػبصهبى یه ایجبد ثِ ًؼجت سا تؼْذتبى ٍ ثبٍس

ّبی سٍص هحبػجبت هبلی  ًگبسؽ یه ایي چٌیي عشحی ػالٍُ ثش تجشثِ ًیبص ثِ تخلق وبسی ٍ هَاسدی چَى : تؼلظ ثش ًشم افضاس

(Comfar III ُتَاًبیی ثشسػی اػتشاتظیه هحلَل ٍ خذهبت، دػتشػی ثِ ثبًه ّبی اعالػبتی ثِ سٍص ٍ هَثك ، وبسؿٌبػبى خجش ، )

دس صهیٌِ ّبی تخللی ّش عشح داسد. هغوئٌب جوغ وشدى ّوِ ایي تخلق ّب دس یه هىبى اهىبى پزیش ًیؼت ، چشاوِ دس ًگبسؽ 

لق آى كٌؼت یب حشفِ ًیبص داسین ! هب تَاًؼتِ این دس صهیٌِ كٌبیغ ٍ خذهبت هختلف ثب وبسؿٌبػبى ػش ؿٌبع ٍ ّش عشح ثِ هتخ

حشفِ ای آى وبس ػمذ لشاسداد ّوىبسی ًوبیین ٍ اص خذهبت هـبٍسُ ای آًْب دس پشٍطُ ّبی هختلف ؿشوت ثْشُ ثجشین ٍ ثب ایي ساُ لبثلیت 

 ثش تىیِ ثب پبسػیبى هـبٍس كٌؼت ثْجَد ؿشوتیك ٍ وبسؿٌبػی ؿذُ پیذا ًوَدُ این. ّن اوٌَى ًگبسؽ اًَاع عشح سا ثِ كَست وبهال دل

وِ ثشخی اص . داسا هی ثبؿذ سا، خذهبتی ٍ وـبٍسصی  كٌؼتی تَجیْی ّبی عشح ولیِ تَاى ًگبسؽ خَد تجشثی ٍ تخللی ّبی داؿتِ

 صهیٌِ ّبی ًگبسؽ عشح ّبی هب ػجبستٌذ اص :

 كٌبیغ ، هحشوِ ًیشٍی ٍ خَدسٍػبصی كٌبیغ ، فلضی كٌبیغ داسٍیی، ٍ آؿبهیذًی ، غزایی كٌبیغ ّبی صهیٌِ دس كٌؼتی تَجیْی عشح* 

  ثیَتىٌَلَطی ٍ تىٌَلَطی ًبًَ ّوچَى جذیذ كٌبیغ ٍ هؼذًی كٌبیغ ، ػلَلضی ٍ چَة كٌبیغ ، ؿیویبیی

، داهپشٍسی )هضاسع پشٍسؽ هىبًیضُ اًَاع دام ، عیَس ٍ * عشح ّبی تَجیْی دس صهیٌِ وـبٍسصی )اًَاع هضاسع ٍ وـت ّبی گلخبًِ ای( 

 آثضیبى( ٍ عشح ّبی هىبًیضاػیَى وـبٍسصی ٍ وـت ٍ كٌؼت

* اًَاع عشح ّبی خذهبتی وبسگبّی ٍ ثٌگبّی ، ّوچٌیي عشح ّبی گشدؿگشی ٍ جْبًگشدی) فضبّبی البهتی ٍ تَسیؼتی، فضبّبی 

 ٍ ...( ثبصی ٍ ػشگشهی ، فضبّبی خشیذ ، سػتَساى ٍ تبالس

 :كَست هی پزیشد ثِ ؿشح صیش فلل  1ًگبسؽ عشح تَجیْی دس 

 هحبػجبت وبهفبس* ثشآٍسد هبلی * اهىبى ػٌجی ثبصاس ٍ ثشسػی التلبدی * ؿشح فشآیٌذ تَلیذ * هؼشفی هحلَل * 
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 انجام محاسبات مالی با کامفار

هحبػجبتی خبف لبدس ثِ اًجبم وبسؿٌبػبى هب ثب گزساًذى دٍسُ ّبی تخللی هشثَط ثِ ًشم افضاس ّبی 

ػوذُ تشیي ایي ًشم افضاسّب ، ًشم افضاس وبهفبس  هحبػجبت هبلی دلیك ثشای پشٍطُ ّبی هختلف هی ثبؿٌذ.

 اهىبى هبًٌذ هٌْذػی التلبد هغبلؼبت ثشای وِ اػت افضاسی ًشم ًبم( Comfar Expert) وبهفبساػت ، 

 افضاس ًشم ایي. سٍد هی ثىبس هبلی فشآیٌذّبی تحلیل ٍ ػبصی ؿجیِ التلبدی، ٍ فٌی تَجیِ ّبی عشح ٍ ػٌجی

 ثب تغجیك لبثلیت افضاس ًشم ایي. اػت ؿذُ تذٍیي (یًَیذٍ) هتحذ هلل ػبصهبى كٌؼتی تَػؼِ ػبصهبى تَػظ

ثَدُ ٍ اص عشف ثبًه ّبی  UNIDOهحبػجبت ایي ًشم افضاس هَسد تبییذ ػبصهبى   .داسد ًیض سا فبسػی صثبى

 ػبهل دس ایشاى ثَیظُ ثبًه كٌؼت ٍ هؼذى ًیض تبییذ گشدیذُ اػت.

 هحبػجبت هبلی دس عشح ّبی هب تَػظ ایي ًشم افضاس كَست هی گیشد . 

 انجام مطالعات امکان سنجی مقذماتی

 پشداختِ پشٍطُ ولی هـخلبت ثِ ،(Pre Feasibility Study) همذهبتی ػٌجی اهىبى هغبلؼبت دس

 .گشدد هی اًجبم سٍثشٍػت هختلف گضیٌِ چٌذ ثب گزاس ػشهبیِ وِ صهبًی دس هؼوَال ٍ ؿَد هی

 :ؿَد هی تَجِ صیش هَاسد ثِ ػوذتب پشٍطُ، اثؼبد ثب هتٌبػت هغبلؼبت ایي دس
 عشح پیذایؾ هغبلؼبت هَسد دس ًظش اػالم ٍ ثبصثیٌی ثبصًگشی، -5
 عشح فٌی ّبی گضیٌِ تحلیل ٍ تؼییي -8
 عشح فٌی ّبی گضیٌِ التلبدی ٍ هبلی تحلیل -8
 عشح فٌی ّبی گضیٌِ هبلی تحلیل -4
 ّب گضیٌِ اص یه ّش اجتوبػی پیبهذّبی ٍ آثبس اسصیبثی ٍ اجتوبػی ّبی ثشسػی -1

 آًْب ثٌذی اٍلَیت ٍ عشح هختلف ّبی گضیٌِ هبلی ٍ التلبدی – فٌی اسصیبثی -1
 عشح همذهبتی ػٌجی اهىبى گضاسؽ تْیِ -7

وبسؿٌبػبى هب لبدسًذ ثب اًجبم ایي هغبلؼبت ؿوب سا یبسی وٌٌذ تب ػشهبیِ گزاسی هغوئٌی سا داؿتِ ثبؿیذ 
 ٍ هیضاى سیؼه خَد سا ثِ حذالل وبّؾ دّیذ.
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 زمینه های نگارش طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت

 عشح تَجیْی دس صهیٌِ ّبی هختلف كٌؼتی تخلق هبػت. اسائِ

 داسٍیی، ٍ آؿبهیذًی ، غزایی كٌبیغ ّبی صهیٌِ دس كٌؼتی تَجیْی عشح اسائِ

 كٌبیغ ، ؿیویبیی كٌبیغ ، هحشوِ ًیشٍی ٍ خَدسٍػبصی كٌبیغ ، فلضی كٌبیغ

 ٍ تىٌَلَطی ًبًَ ّوچَى جذیذ كٌبیغ ٍ هؼذًی كٌبیغ ، ػلَلضی ٍ چَة

 ثیَتىٌَلَطی

 و دامپروری کشاورزی

صهیٌِ دیگشی وِ هتخللبى هب الذام ثِ ًگبسؽ عشح ّبی هختلف دس آى 

 ًوَدُ اًذ ، عشح ّبی وـبٍسصی ٍ داهپشٍسی اػت.

عشح ّبی اص لجیل : وـت ٍ كٌؼت ، هضاسع پشٍسؽ دام ، عیَس ٍ آثضیبى ، 

وـبٍسصی ، عشح ّبی ثبغبت هیَُ ٍ كیفی جبت ، صًجَسداسی ، هیىبًیضاػیَى 

 تَػؼِ هضاسع ، احذاث گلخبًِ ّب ٍ ...

 

 خذمات

خذهبتی اص لجیل خذهبت فٌی هٌْذػی ، خذهبت ػوَهی )وبفی ًت ، وبفی 

ؿبح ٍ ...( ، هـبغل خبًگی ، وبس ٍ وؼت ّبی وَچه ًیض جضٍ حَصُ ّبی 

 اػت وِ هب لبدس ثِ ًگبسؽ عشح تَجیْی ثشای آًْب ّؼتین.

 

 گردشگری

احذاث هجتوغ ّبی تفشیحی گشدؿگشی، احذاث عشح ّبیی هبًٌذ ّتلذاسی ، 

هجتوغ ّبی سفبّی ثیي ساّی ، فشٍؿگبُ ّبی صًجیشُ ای ، احذاث هجتوغ 

ّبی فشٌّگی ٍسصؿی ، احذاث ػیٌوب ٍ ... جضٍ عشح ّبی ایي دػتِ عجمِ 

فٌی ،  ثٌذی هی ؿًَذ ، وِ وبسؿٌبػبى هب لبدس ثِ تْیِ عشح ّبی وبسثشدی

 التلبدی هبلی ثشای آًْب ّؼتٌذ.
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 اجرای پروژه

 صهیٌِ دس ثفشد هٌحلش خذهبت اسائِ دس ػؼی ؿبى ثذیل ثی تجشثِ ٍ داًؾ ثش تىیِ ثب هب وبسؿٌبػبى

 وبس ٍ گزاسی ػشهبیِ دس سا هَفمیت خَؽ عؼن ػضیضهبى ّوَعٌبى توبهی تب داسًذ كٌؼتی هـبٍسُ

 .ًوبیٌذ حغ جذیذ وؼت ٍ

 آى اجشای ًحَُ ٍ ًظبست وبسآهذ ٍ هَفك وؼت ٍ وبس یه ایجبد هشاحل تشیي ػوذُ اص یىی هغوئٌبً

 ػجت آًىِ ثش ػالٍُ كٌؼتی پشٍطُ یه اجضا ته ته دس ٍالؼی ٍ كحیح ّبی ثشآٍسد.  اػت

 افضایؾ ثشای هغوئي ساّىبسی ، ؿَد هی گزاسیتبى ػشهبیِ ًَع ٍ هیضاى ًوَدى ثْیٌِ ٍ وبّؾ

 .ثبؿذ هی ًیض...  ٍ ثشق ٍ آة هلشف دس جَیی كشفِ ٍ ویفیت ثْجَد ٍ ٍسی ثْشُ

 دس تب وَؿذ هی خَد وبسؿٌبػبى تجشثِ ٍ تخلق ثش تىیِ ثب پبسػیبى هـبٍس كٌؼت ثْجَد ؿشوت

َلیذ ثش هَثش ػَاهل ٍ ّب گلَگبُ كٌؼتی پشٍطُ یه اجشای  هؼیبسّبی ٍ ًوبیذ ثشسػی خَثی ثِ سا ت

 .ػبصد حبون فؼبلیت یه ّبی ثخؾ توبهیثِ  سا اػتبًذاسد

 هختلف كٌؼتی ّبی پشٍطُ اجشای ٍ عشاحی صهیٌِ دس خَد ػولی ٍ ػلوی پـتَاًِ ثب ؿشوت ایي

 ثِ خلَف ایي دس ؿشوت ّبی تجشثِ اص ثشخی. ثبؿذ هی خلَف ایي دس خذهبت اسائِ ثِ لبدس

 : ثبؿذ هی صیش ؿشح

 _ جٌَثی خشاػبى _ ثیشجٌذ كٌؼتی ؿْشن دس لیشاهَلؼیَى وبسخبًِ وبهل اجشای ٍ عشاحی -5

 ثیشجٌذ كٌؼت ثْجَد ؿشوت فشهب وبس

 ثیشجٌذ كٌؼتی ؿْشن دس كٌؼتی سٍؽ ثِ ؿیشیٌی اًَاع تَلیذ وبسخبًِ وبهل اجشای ٍ عشاحی -8

 ػشٍؽ خبًگی ؿیشیٌی وبسفشهب _ جٌَثی خشاػبى _

 خشاػبى _ ثیشجٌذ كٌؼتی ؿْشن دس فلضی ّبی ػبصُ تَلیذ وبسخبًِ اجشای هـبٍسُ ٍ عشاحی -8

 كجبؽ هٌْذع وبسفشهب _ جٌَثی

 كٌؼتی ؿْشن دس صسؿه فشآٍسی ٍ خـىجبس ٍ حجَثبت ثٌذی ثؼتِ وبسخبًِ اجشای هـبٍسُ -4

 خذاپٌبّی آلبی وبسفشهب _ جٌَثی خشاػبى _ ثیشجٌذ

 _ جٌَثی خشاػبى _ لبئي كٌؼتی ؿْشن دس ػَم پخت وبؿی وبسخبًِ اجشای هـبٍسُ -1

 وبؿی تشًج لْؼتبىؿشوت  وبسفشهب

 ؿشوت:  وبسفشهب – جٌَثی خشاػبى – خَدسٍ الػتیىی لغؼبت تَلیذ وبسخبًِ اجشای ٍ هـبٍسُ -1

 خبٍساى الػتیه پبست
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: برخی از مشتریان ما  

 شرکت کشت و صنعت جوین

 سولفاتیک ایرانشرکت 

 شرکت رنگ الوان

 شرکت کنفکار

 دی دارو سالمتشرکت 

 شرکت داروسازی رازی

 شرکت آرد ازنا

 شرکت گندم ریسان

 شرکت ایرادان

 شرکت اروم قالب

 شرکت چینی گیالن

 شرکت چاپ مینای سرخ

 شرکت کاشی ترنج قهستان

 شرکت سامان فوالد

 امیر فوالد قهستانشرکت 

 شرکت بهبود صنعت بیرجند

 هولیالن دشت سپیدشرکت تعاونی 

 شرکت کنسرو گیل

 یافق سم و کود فرایند شرکت
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  :پروژه هاتعذادی از لیست 

 محل اجرای طرح نام و نام خانوادگی عنوان طرح ردیف

 تیشجٙذ ػّی اوثش ٔجذیاٖ اِىُ اص ٔالع چغٙذس 1

 زایثاد فشیذ ِٚی خٛس ِِٛٝ ٚ ازصاالذ خّی ازیّٗ 2

 ؿثؼسش -زثشیض أیش ؿٟثٙذی فشآٚسدٜ ٞای ٌٛؿسی )ػٛػیغ ٚ واِثاع( 3

 ٚسأیٗ سضایی ٘اٖ صٙؼسی 4

 ٘ائیٗ ٔیشصا تیىی ٘ائیٙی ٔاِر ٚ ٔاءاِـؼیش 5

 ٕٞذاٖ خّیّی ٔاِر 6

 آُٔ ػّی دسیاتاسی دػسٕاَ واغزی 7

 ػٕٙاٖ ٔحٕذ آرسِٛ تؼسٝ تٙذی خـىثاس 8

 اصفٟاٖ زشوی ظشٚف یىثاس ٔصشف 9

 تیشجٙذ جٙذشتٟثٛد صٙؼر تی لیشأِٛؼیٖٛ 10

 تیشجٙذ ػثاع وشیٕدٛس ؿٗ ؿٛیی 11

 اسػٙجاٖ فاسع ٔحٕذی )وـر ٚ صٙؼر تٙاب اسػٙجاٖ( آسد تٝ سٚؽ وٕدىر 12

 زٟشاٖ ٟٔٙذع خذساْ خٛسان داْ ٚ طیٛس 13

 ٌٙاٜٚ -تٛؿٟش  ػّیشضا سػِٛی ٘جف آتادی ػشدخا٘ٝ صٙؼسی 14

 ٌٙاٜٚ -تٛؿٟش  سػِٛی ٘جف آتادیػّیشضا  ػُٕ آٚسی ٔیٍٛ 15

 ٌٙاٜٚ -تٛؿٟش  ػّیشضا سػِٛی ٘جف آتادی وٙؼشٚ ٔاٞی 16

 تٟثٟاٖ خٛصػساٖ ػّی واظٕی ٘ـاػسٝ 17

 تیشجٙذ ٔجیذ دیا٘ی واسخا٘ٝ زِٛیذ خشٚفیُ آِٛٔیٙیْٛ 18

 آتادٜ -فاسع  داٚٚد زاجذیٙی ٘اٖ صٙؼسی 19

 لائٗ-جٙٛتیخشاػاٖ  ٔحٕذ ػّیدٛس ػایك سطٛتسی 20

 تیشجٙذ ٘ٛفشػسی ِِٛٝ ٚ ازصاالذ خّی خشٚخیّٗ 21

 تیشجٙذ ٔحٕذ ایٛتی حىاوی تا ِیضس 22

 لائٗ ٞاؿٓ طّٛع ؿؼش تافاٖ خخر ػْٛ ٚ چٟاسْ ا٘ٛاع واؿی 23

 ػشتیـٝ-تیشجٙذ ٌُ ٔحٕذ وّٙذسصٞی 02222ٔشؽ داسی  24

 ػیؼساٖ ٚ تّٛچؼساٖ، چاتٟاس ٟٔٙذع ٔحٕذی واسٚاؽ ازٛٔاذ 25

 تیشجٙذ ٟٔذی فاطٕی زخٓ ٔشؽ ؿا٘ؼی 26

 تیشجٙذ ٟٔذی فاطٕی ؿىالذ 27

 تیشجٙذ احؼاٖ واساٖ ؿشق ؿٗ ؿٛیی 28

 ؿیشٚاٖ ٔحٕذ دالٚس ٘أّٛ سب ٌٛجٝ فشٍ٘ی 29

 زٟشاٖ  ِثافی ِثٙیاذ 30

 خٛصػساٖ ٟٔٙذع ػؼادذ ٔالذ خـه 31

 تیشجٙذ ٞاؿٓ ؿٕغ آتادی زِٛیذ ٔٛصائیه ٚیثشٜ ٚ تّٛن ػیٕا٘ی 32

 لائٗ ٔجسثی حؼیٗ خٛ زِٛیذ داور ٚ ِِٛٝ خشطٛٔی 33

 آُٔ ٘ذاف آب خاػسٛسیضٜ ٚ دٚؽ 34

 ػشتیـٝ-تیشجٙذ ؿشور ٌشا٘یر یالٛذ ػثض تیشجٙذ ػًٙ تشی 35

 ػشتیـٝ-تیشجٙذ ؿشور ٌشا٘یر یالٛذ ػثض تیشجٙذ تٟشٜ تشداسی اص ٔؼذٖ ٌشا٘یر 36

 تجٙٛسد ٟٔٙذع جٙاتی چاج ٚ تؼسٝ تٙذی حثٛتاذ 37

 اصفٟاٖ آلای ػاصٕی چاج ٚ تؼسٝ تٙذی ٔٛادٌشاِ٘ٛی ٚ خٛدسی 38

 تیشجٙذ ٔصطفی ٟٔشٚسصاٖ ٔثّٕاٖ فّضی 39

 خٛػف -تیشجٙذ ٔحٕذ ّٔىی زِٛیذ آجش فـاسی 40

 تیشجٙذ ؿشور واسزٗ ػاصی ػساسٜ ؿشق ػاخر ا٘ٛاع واسزٗ اص ٚسق آٔادٜ 41

 لائٗ ٔحسـٓحٕیذ تٟـسی  الیٝ خالػسیىی 3 زِٛیذ فیّٓ ٞای 42

 لائٗ حٕیذ تٟـسی ٔحسـٓ زِٛیذ ظشٚف یىثاس ٔصشف ٚ چاج سٚی آٖ 43

 تیشجٙذ ٟٔذی ػشب ٘ظاد ػاخر زیشچٝ ٚ تّٛن ٞا ػاخسٕا٘ی 44

 ٘ثؾ جٕاساٖ -تیشجٙذ ٔحٕذ ُِش ٔجسٕغ خذٔاذ فشٍٞٙی، ػیٕٙایی، ٚسصؿی 45

 لائٗ ؿشور أیش فٛالد لٟؼساٖ زِٛیذ ا٘ٛاع ػاصٜ ای فّضی 46

 ؿیشٚاٖ ٞادی دالٚس ٘أّٛ زِٛیذ دتٝ ٞای خالػسیىی 47

 تیشجٙذ آلای آسصٔجٛ چاج سٚی ا٘ٛاع فیّٓ خّی ازیّٗ ٚ خّی خشٚخیّٗ 48

 تشٚجٗ ؿشور واٚیاٖ رٚب والس سیخسٝ ٌشی فّضاذ 49

 اصفٟاٖ آلای لذیشیاٖ زِٛیذ ودؼَٛ آزؾ ٘ـا٘ی 50

 زثشیض  آلای ویخٛاٜ زِٛیذ اِىسشٚ ٔٛزٛس 51
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 اسان ػثادی زِٛیذ آٞه ٞیذسازٝ 52

 تٙذس خٕیش -تٛؿٟش  زٛا٘ا وـساسٌاٜ ٔشؽ 53

 تٛؿٟش یىٛوؼاٖ احذاش آصٔایـٍاٜ ٕٞىاس لطؼاذ خٛدسٚ 54

 تیشجٙذ خا٘ٓ ٔیش احٕذی زِٛیذ ِِٛٝ خّی خشٚخیّٗ 55

 اسان خا٘ٓ ػسیفٝ تؼسٝ تٙذی حثٛتاذ 56

 صاٞذاٖ - جادٜ ٟ٘ثٙذاٖ ؿٕغ اِذیٗ غٙی فٟیٓ ٔجسٕغ زٛساٞی 57

 فشدٚع ٔحٕذ ػؼیذ وذخذایی ٔشوض طشاحی ٘شْ افضاس ٚ صفحاذ ٚب 58

 تٛؿٟش ؿشور خذٔاذ جٟا٘ىشدی اسدالٖ خاسذ ؿیشاص وـسی زفشیحی 59

 تٟثٟاٖ خٛصػساٖ یحیی زفضّی احذاش تاصاسچٝ فشٚؽ واال 60

 تیشجٙذ آلای ٔٛػٛیاٖ ٔجسٕغ تضسي فشٍٞٙی زفشیحی ٚسصؿی 61

 لائٗ آلای ِٚی خٛس ازصاالذ خّی ازیّٗزِٛیذ ِِٛٝ ٚ  62

 تیشجٙذ ػّیشضا ٘ٛفشػسی زِٛیذ ا٘ٛاع ِِٛٝ خشٚخیّٗ 63

 زثشیض اوثش ٚظیفٝ خٛاٜ زِٛیذ اِىسشٚٔٛزٛس 64

 اٞٛاص  ٔحٕذ صادق صیٗ اِؼاتذیٙی زِٛیذ اِىُ ػٛخسی 65

 زٟشاٖ ؿشور زٛػؼٝ السصادی لـٓ زِٛیذ لیش أِٛؼیٖٛ ٚ خّیٕشی 66

 دصفَٛ -خٛصػساٖ  آلای صاِح ٘ظاد لیش أِٛؼیٖٛزِٛیذ  67

 واصسٖٚ آلای ٔحٕذ سضا غّی صادٜ واصسٚ٘ی زِٛیذ ٌشاَ٘ٛ تاصیافسی 68

 خٛػف -خشاػاٖ جٙٛتی  سضا لشتا٘ی زِٛیذ دٔدایی خالػسیىی ٚ ؿیًّٙ الػسیىی 69

 ؿیشٚاٖ -خشاػاٖ ؿٕاِی  آلای دالٚس زِٛیذ ا٘ٛاع دتٝ خالػسیىی 70

 تیشجٙذ آلای ػّی آتادی فؼفازٝ زِٛیذ وٛد 71

 زٟشاٖ ؿشور زٛػؼٝ السصادی لـٓ زِٛیذ لیش صٙؼسی 72

 تیشجٙذ ؿشور واسزٗ ػساسٜ ؿشق زِٛیذ ا٘ٛاع واسزٗ تؼسٝ تٙذی 73

 زٟشاٖ آلای تحیشایی تاصیافر خر 74

 ِشػساٖ ؿٟشاْ ؿاٜ وشٔی زِٛیذ آب ٔؼذ٘ی طؼٓ داس 75

 ٕٞذاٖ ٔجسٕغ صٙایغ غزایی ٚ٘ذاٌّذؿر ٍٕٞسا٘ٝ ا٘ٛاع آسد زِٛیذ ا٘ٛاع ٘اٖ تٝ سٚؽ صٙؼسی ٚ 76

 تٛؿٟش آلای دِٛاسی ػُٕ آٚسی ٚتؼسٝ تٙذی ٌٛؿر ، ٔشؽ ٚ ٔاٞی 77

 زٟشاٖ  خا٘ٓ ٘یىٛ تؼسٝ تٙذی حثٛتاذ 78

 اسان خا٘ٓ ػسیفٝ تؼسٝ تٙذی ا٘ٛاع حثٛتاذ 79

 ػٙٙذج  آلای ٔحٕذی  زِٛیذ خٛسٜ ا٘ثٝ ٚ وٙؼسا٘سشٜ ا٘اس 80

 تیشجٙذ آلای فاطٕی زِٛیذ زخٓ ٔشؽ ؿا٘ؼی ٚ ؿىالذ 81

 ػاسی  خا٘ٓ ٔذاح زِٛیذ جٛا٘ٝ دا٘ٝ ٞای ٔخسّف 82

 آتاداٖ أیٗ ٔشصػاٚی زِٛیذ خٛسان طیٛس 83

 تٛؿٟش آلای اؿشفی زِٛیذ سب ٌٛجٝ فشٍ٘ی 84

 تجٙٛسد  آلای دالٚس زِٛیذ سب ٌٛجٝ فشٍ٘ی 85

 وشٔاٖ آلای ؿٟشیاسی زِٛیذ سٚغٗ صیسٖٛ 86

 ؿٟشوشد آلای ػثادی زِٛیذ ػثضی خـه 87

 اصفٟاٖ آلای ٟٔشاٖ زِٛیذ ا٘ٛاع ػغ 88

 خٛصػساٖ آلای فشیذ ٟٔش زِٛیذ آب ٔؼذ٘ی 89

 اسان آلای تالشی زِٛیذ سؿسٝ آؽ 90

 لائٗ ػإِی ػشدخا٘ٝ دٚ ٔذاسٜ 91

 تجٙٛسد ؿشور زؼاٚ٘ی صاحة اِضٔاٖ )ػج( ػشدخا٘ٝ ٚ ػٛسزیًٙ ٔیٜٛ 92

 زٟشاٖ ٟٔؼا اػالٔی وٙؼشٚ خٛسان ٔشؽ 93

 ؿیشاص ؿشور ٔشؽ زه ؿیشاص وٙؼشٚ وّٝ ٔشؽ 94

 ایالْ ؿشور ػدیذ دؿر ِٞٛیالٖ ؿشور زؼاٚ٘ی زٛصیغ ا٘ٛاع خٛسان طیٛس 95

 اسدتیُ ػجاد ػّیٕی حىاوی تا ِیضس 96

 اصفٟاٖ ٔحثی واسٚاؽ 97

 چاٞذاؿسی-خشاػاٖ جٙٛتی ػثذاِّٟی ٔجسٕغ سفاٞی 98

 خشاػاٖ جٙٛتی لادسی ٌشدؿٍشی 99

 زٟشاٖ حؼیٙی )ؿشور ساٚیاٖ اسٚ٘ذ( زِٛیذ خا٘ٝ ٞای خیؾ ػاخسٝ تسٛ٘ی 100

 لائٗ اػٕاػیّی زِٛیذ خاور ػیٕاٖ 101

 لائٗ اػٕاػیّی زِٛیذ ظشٚف یىثاس ٔصشف ٌیاٞی 102

 ٔیٙاب -ٞشٔضٌاٖ  اػٕاػیُ واؿی خشٚسؽ ،تؼسٝ تٙذی ٚ وٙؼشٚ لاسج دوٕٝ ای 103

 زٟشاٖ ویا٘ی خشٚسؽ ٔشؽ زخٓ ٌزاس 104

 اسان خا٘ٓ ػطیفٝ ؿشور زثّیغازی 105

 تیشجٙذ آلای ٚفایی ٔجٕسٕغ ػیٕٙایی 106

 یضد آلای حؼیٙی خشٚسؽ ٔاٞی لضَ آال تٝ سٚؽ ٔذاس تؼسٝ 107

 تیشجٙذ ؿشور خاسذ الػسیه خاٚساٖ )آلای حؼیٙی( زِٛیذ لطؼاذ الػسیىی خٛدسٚ 108
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 اصفٟاٖ آلای صاِح خٛس خٛدسخٖٛ اص ضایؼاذ تشای خٛسان داْزِٛیذ  109

 یضد آلای اػالٔی زِٛیذ تسٗ ػثه 110

 تٛؿٟش ٔؼشصی زِٛیذ زاتّٛ تشق 111

 سؿر ؿشور وٙفىاس زٛػؼٝ واسخا٘ٝ زِٛیذ وٙف )ویؼٝ خشٚخیّٗ( 112

 سؿر -ٌیالٖ  ؿشور ظشٚف چیٙی ٌیالٖ زٛػؼٝ واسخا٘ٝ زِٛیذ ظشٚف چیٙی 113

 سؿر -ٌیالٖ  وٙؼشٚ ٌیُ زٛػؼٝ واسخا٘ٝ زِٛیذ ا٘ٛاع وٙؼشٚ 114

 ػشتیـٝ آلای حؼٗ خٛس طشح ٔشغذاسی 115

 فشدٚع آلای لٛیٓ ػادازی ISPطشح وافی ٘ر  116

 زٟشاٖ حثیثی طشح آطا٘غ ٔؼافشزی 117

 زٟشاٖ حیایی طشح آٔادٜ ػاصی ٚ خخؾ غزا 118

 اسٚٔیٝ آلای ص وی صادٜ طشح فاص زٛػؼٝ لاِة ػاصی 119

 تیشجٙذ آلای أیشیاٖ طشح تاصیافر واغز ٚ واسزٗ 120

 زٟشاٖ آلای زشلی طشح زٛجیٟی واسٚاؽ 121

 آرس تایجاٖ غشتی آلای أیشیاٖ طشح زٛجیٟی ٘اٖ صٙؼسی 122

 یضد ؿشور فشایٙذ وٛد ٚ ػٓ یافك طشح زٛجیٟی دی وّؼیٓ فؼفاذ 123

 زٟشاٖ تا٘ه ّٔر طشح زٛجیٟی ساٜ ا٘ذاصی آطا٘غ ٔؼافشزی 124

 تیشجٙذ الای ٘یه ػیٕا طشح زٛجیٟی تِٛذٚصس 125

 زٟشاٖ جٙاب الای ػّطا٘ی طشح زٛجیٟی خاسن زفشیحی 126

خٛسان طیٛس ػدیذ دؿر  ؿشور زؼاٚ٘ی زٛصیغ طشح زٛجیٟی زؼاٚ٘ی زٛصیغ خٛسان طیٛس 127

 ِٞٛیالٖ

 ایالْ

 تیشجٙذ آلای أیش آتادی طشح زٛجیٟی تاصیافر واغز 128

 ؿیشاص آلای سٚؿٗ تیٗ طشح زٛجیٟی ٔجسٕغ زفشیحی ٚسصؿی 129
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