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20000Hٟٔبستی18018احشات صیؼت ٔحیغی1062آب .S .E

20000Hتخللی18018احشات صیؼت ٔحیغی1062آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی18018احشات صیؼت ٔحیغی1062آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030احشات صیؼت ٔحیغی آثٟبی صیشصٔیٙی1063آب .S .E

ٓ ٞبی  آثی 1070آب ٝ  ػیؼت 40000Hپظٚٞـی; تخللی48048اسصیبثی  التلبدی  ٚ احشات  صیؼت ٔحیغی تٛػؼ .S .E

ٜ ٞبی  آثی1071آب 40000Hپظٚٞـی; تخللی30030اسصیبثی  صیؼت  ٔحیغی  پشٚط .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030اسصیبثی وبس ٚ صٔب1073ٖآب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی16016اسٌٛ٘ٛٔی1076آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللیISO1400018018اػتب٘ذاسدٞبی صیؼت ٔحیغی 1080آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس1087آب .S .E

20000Hٟٔبستی30030ایٕٙی دس ثشق1122آب .S .E

20000Hتخللی30030ایٕٙی دس ثشق1122آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030ایٕٙی دس ثشق1122آب .S .E

20000Hٟٔبستی18018ایٕٙی ٚ حفبظت 1124آب .S .E

20000Hتخللی18018ایٕٙی ٚ حفبظت 1124آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی18018ایٕٙی ٚ حفبظت 1124آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی808ثٟذاؿت ػٕٛٔی دس ٔحیظ وبس1152آب .S .E

20000Hٟٔبستی04848پشٚطٜ احشات  صیؼت ٔحیغی 1163آب .S .E

20000Hتخللی04848پشٚطٜ احشات  صیؼت ٔحیغی 1163آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ احشات  صیؼت ٔحیغی 1163آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی24024سٚا٘ـٙبػی كٙؼتی ٚ ػبصٔب٘ی1272آب .S .E

20000Hٟٔبستی30030لٛا٘یٗ ٟٔٙذػی ٚ ٔحیظ صیؼت1347آب .S .E

20000Hتخللی30030لٛا٘یٗ ٟٔٙذػی ٚ ٔحیظ صیؼت1347آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030لٛا٘یٗ ٟٔٙذػی ٚ ٔحیظ صیؼت1347آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی16016ٔجب٘ی سٚا٘ـٙبػی1396آب .S .E

20000Hٟٔبستی16016ٔذیشیت ثحشا1424ٖآب .S .E

 

 مجتمع عالی آموزشی  وپژوهشی 

 صنعت آب و برق خوزستان    

 

 40000ٚ  20000دٚسٜ ٞبی  ؿغّی اختلبكی ؿشوت ٞبی ٔبدس تخللی ٔـبغُ 

 (وّی) 89اثالغی خشداد ٔبٜ 
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20000Hتخللی16016ٔذیشیت ثحشا1424ٖآب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی16016ٔذیشیت ثحشا1424ٖآب .S .E

ُ 1553آب 40000Hپظٚٞـی; تخللی30030احشات  صیؼت ٔحیغی  عشح ٞبی  ٟٔٙذػی  ػٛاح .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی30030احشات  صیؼت ٔحیغی  عشح ٞبی  ٟٔٙذػی  سٚدخب1565ٝ٘آب .S .E

َ  ایٕٙی 1566آب 20000Hٟٔبستی30030اكٛ .S .E

َ  ایٕٙی 1566آب 20000Hتخللی30030اكٛ .S .E

َ  ایٕٙی 1566آب 40000Hپظٚٞـی; تخللی30030اكٛ .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی18018اكَٛ ٚ ٔجب٘ی پذافٙذ غیش ػبُٔ دس عشح ٞبی آثی1583آب .S .E

20000Hٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی1588آب .S .E

20000Hتخللی18018آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی1588آب .S .E

40000Hپظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی1588آب .S .E

ٜ ٞبی ثشق آثی1611آب 40000Hپظٚٞـی; تخللی30030ایٕٙی تخللی ٘یشٌٚب .S .E

20000Hٟٔبستی181634ایٕٙی ػٕٛٔی ٚ آتؾ ٘ـب٘ی1676آب .S .E

20000Hتخللی181634ایٕٙی ػٕٛٔی ٚ آتؾ ٘ـب٘ی1676آب .S .E

20000Hٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ایٕٙی تِٛیذ1702آب .S .E

20000Hتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ایٕٙی تِٛیذ1702آب .S .E

ٜ ٞبی  آثی 1838آب 20000Hٟٔبستی30030ثشسػی  احشات  صیؼت  ٔحیغی  پشٚط .S .E

ٜ ٞبی  آثی 1838آب 20000Hتخللی30030ثشسػی  احشات  صیؼت  ٔحیغی  پشٚط .S .E

ٝ  ثش حفبظت  ٔحیظ  صیؼت 1840آب 20000Hٟٔبستی30030تبحیش ط سح ٞبی  تٛػؼ .S .E

ٝ  ثش حفبظت  ٔحیظ  صیؼت 1840آب 20000Hتخللی30030تبحیش ط سح ٞبی  تٛػؼ .S .E

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018آة ثٙذی پی ٞبی تشاٚا دس ػذٞبی خبوی1006آب

آة20000ٟٔبستی48048آة ٞبی صیشصٔیٙی پبی1009ٝآب

آة20000تخللی48048آة ٞبی صیشصٔیٙی پبی1009ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048آة ٞبی صیشصٔیٙی پبی1009ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048آثٟبی  صیشصٔیٙی پیـشفت1010ٝآب

ٝ ٞب پیـشفت1016ٝآب ٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ آة40000پظٚٞـی; تخللی01616آصٔبیـٍبٜ سػٛة ٚ ا٘ذاص

ٜ  ؿیٕی  آة 1017آب آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  آة 1017آب آة20000تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  آة 1017آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ٔىب٘یه خبن پبی1018ٝآب
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آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٔىب٘یه خبن پبی1018ٝآب

ٜ ٞبی  ثضسي 1021آب آة40000پظٚٞـی; تخللی303262آؿٙبیی  ثب اثضاسثٙذی  ػذٞب ٚ ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب ٔمشسات عشحٟبی ػٕشا٘ی1041آب

ٜ ٞبی ٚاثؼت1058ٝآب آة20000ٟٔبستی18018اثضاسثٙذی ػذخبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبص

ٜ ٞبی ٚاثؼت1058ٝآب آة20000تخللی18018اثضاسثٙذی ػذخبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبص

ٜ ٞبی ٚاثؼت1058ٝآب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018اثضاسثٙذی ػذخبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبص

آة20000ٟٔبستی18018اثضاسدلیك دس ػذٞبی خبوی ٚ ثتٛ٘ی1059آب

آة20000تخللی18018اثضاسدلیك دس ػذٞبی خبوی ٚ ثتٛ٘ی1059آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018اثضاسدلیك دس ػذٞبی خبوی ٚ ثتٛ٘ی1059آب

ٜ ٌیشی دس ػذٞب1060آب آة20000ٟٔبستی18018اثضاسٞبی ا٘ذاص

ٜ ٌیشی دس ػذٞب1060آب آة20000تخللی18018اثضاسٞبی ا٘ذاص

آة40000پظٚٞـی; تخللیWEAP30030وبس ثب ٘شْ افضاس 1065آب

ٝ ٞبی آثیبسی1066آب آة20000ٟٔبستی30030اجشای ؿجى

ٝ ٞبی آثیبسی1066آب آة20000تخللی30030اجشای ؿجى

ٝ ٞبی آثیبسی1066آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اجشای ؿجى

آة40000پظٚٞـی; تخللیILWIS18018 دس ٟٔٙذػی آة ثب ٘شْ افضاس GISاػتفبدٜ اص 1081آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی606اكَٛ ثبصسػی1083آب

َ  ثشسػیٟبی اوتـبفی ٔٙبثغ  آة 1085آب آة20000ٟٔبستی30030اكٛ

َ  ثشسػیٟبی اوتـبفی ٔٙبثغ  آة 1085آب آة20000تخللی30030اكٛ

َ  ثشسػیٟبی اوتـبفی ٔٙبثغ  آة 1085آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اكٛ

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018اكَٛ صٞىـی صیشصٔیٙی1090آب

آة20000ٟٔبستی18018اكَٛ ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ اجشای آٟ٘ب1091آب

آة20000تخللی18018اكَٛ ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ اجشای آٟ٘ب1091آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018اكَٛ ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ اجشای آٟ٘ب1091آب

آة20000ٟٔبستی30030اكَٛ وّی پبیذاسی ٚ ایٕٙی ػذٞب1094آب

آة20000تخللی30030اكَٛ وّی پبیذاسی ٚ ایٕٙی ػذٞب1094آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ وّی پبیذاسی ٚ ایٕٙی ػذٞب1094آب

آة20000ٟٔبستی30030اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٚ پبیذاسی ػذ1100آب

آة20000تخللی30030اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٚ پبیذاسی ػذ1100آب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب1109آب
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آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب1109آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030الّیٓ ؿٙبػی1113آب

آة20000ٟٔبستی18018ثشآٚسد آة  ٔٛسد ٘یبص ٚ سٚؽ  ٞبی  آثیبسی 1129آب

آة20000تخللی18018ثشآٚسد آة  ٔٛسد ٘یبص ٚ سٚؽ  ٞبی  آثیبسی 1129آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ثشآٚسد آة  ٔٛسد ٘یبص ٚ سٚؽ  ٞبی  آثیبسی 1129آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ثشسػی احش صِضِٝ ٚ ػیالة ثش ػبصٜ ٞبی آثی1130آب

ٜ  خشاثی ػذٞب1131آب ُ  ػٕذ آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثشسػی ػٛأ

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت سٚدخب1134ٝ٘آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اكَٛ ٔذیشیت ٔٙبثغ آة1142آب

آة20000ٟٔبستی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ثشداسی اص چبٜ ٞبی آة ؿشة1151آب

آة20000تخللی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ثشداسی اص چبٜ ٞبی آة ؿشة1151آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ثشداسی اص چبٜ ٞبی آة ؿشة1151آب

آة40000پظٚٞـی; تخللیGMS5181634ٔذِؼبصی آثٟبی صیشصٔیٙی ثب اػتفبدٜ اص 1153آب

ٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصػذ1155آب آة20000ٟٔبستی48048ثٟش

ٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصػذ1155آب آة20000تخللی48048ثٟش

ٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصػذ1155آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ثٟش

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ثٟؼبصی ِشصٜ ای ػبختٕبٟ٘ب1156آب

ٝ ٞب1157آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثٟؼبصی  ٚ اكالح  ٔؼیش سٚدخب٘

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018(دس آثشفت ـ دس وبسػت)ثیالٖ آثٟبی صیشصٔیٙی1158آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018پبیذاسی ٚ آ٘بِیض تٙؾ دسػذٞبی ثتٙی ٚص٘ی1160آب

ٖ  آثٟبی  ػغحی1166آب ٝ سیضی  ٔخبص آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت  ٚ ثش٘بٔ

ُ 1167آب ٜ  سٚؽ ٞبی اجشایی حفبظت  ػٛاح آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚط

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ سٚؽ ٞبی پیـشفتٝ ٞیذسٌٚشافی1168آب

َ  ػیالة 1169آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ سٚؽ ٞبی  ٟٔٙذػی  وٙتش

آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1170آب

آة20000تخللی04848پشٚطٜ ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1170آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1170آب

آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة1172آب

آة20000تخللی04848پشٚطٜ عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة1172آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة1172آب
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ٝ ٞبی صٞىـی1173آب آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی صٞىـی1173آب آة20000تخللی04848پشٚطٜ عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی صٞىـی1173آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ عشاحی ؿجى

ٓ ٞبی  آثی 1174آب ٝ  ػیؼت ٜ ثشداسی  ثٟیٙ آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ عشاحی  ٚ ثٟش

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ٔذِؼبصی دس ٟٔٙذػی سٚدخب٘ٝ ٚ ػٛاح1175ُآب

ُ 1176آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ٔشفِٛٛطی ػبح

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ٟٔٙذػی سٚدخب1177ٝ٘آب

آة20000ٟٔبستی30030پی ػبصی ػذٞب1178آب

آة20000تخللی30030پی ػبصی ػذٞب1178آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030پی ػبصی ػذٞب1178آب

َ  ػیالة 1180آب آة20000ٟٔبستی30030پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش

َ  ػیالة 1180آب آة20000تخللی30030پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش

َ  ػیالة 1180آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش

ٝ 1190آب آة20000ٟٔبستی30030تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

ٝ 1190آب آة20000تخللی30030تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

ٝ 1190آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018تحّیُ پبیذاسی ؿیشٚا٘ی ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ وبٔپیٛتشی1193آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018تؼییٗ حشیٓ چب1206ٜآب

آة20000ٟٔبستی30030تؼییٗ حشیٓ ٚ ثؼتش سٚد خب٘ٝ ٚ ٞیذسٚٔتشی1207آب

آة20000تخللی30030تؼییٗ حشیٓ ٚ ثؼتش سٚد خب٘ٝ ٚ ٞیذسٚٔتشی1207آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تؼییٗ حشیٓ ٚ ثؼتش سٚد خب٘ٝ ٚ ٞیذسٚٔتشی1207آب

آة20000ٟٔبستی18018تؼییٗ ٔحُ چب1208ٜآب

آة20000تخللی18018تؼییٗ ٔحُ چب1208ٜآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018تؼییٗ ٔحُ چب1208ٜآب

ٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ثٛػیّٝ آصٔبیـبت پٕپبط1209آب آة20000ٟٔبستی30030(ثب اػتفبدٜ اص ٔذِٟبی وبٔپیٛتشی  )تؼییٗ ٔـخلبت ٞیذسِٚیىی ػفش

ٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ثٛػیّٝ آصٔبیـبت پٕپبط1209آب آة20000تخللی30030(ثب اػتفبدٜ اص ٔذِٟبی وبٔپیٛتشی  )تؼییٗ ٔـخلبت ٞیذسِٚیىی ػفش

آة20000ٟٔبستی18018تىِٙٛٛطی حفبسی1215آب

آة20000تخللی18018تىِٙٛٛطی حفبسی1215آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تٛپٌٛشافی1222آب

آة20000ٟٔبستی30030حفبسی ، تجٟیض ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص چب1238ٜآب
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آة20000تخللی30030حفبسی ، تجٟیض ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص چب1238ٜآب

آة20000ٟٔبستی48048حفبسی صیش صٔیٙی1239آب

آة20000تخللی48048حفبسی صیش صٔیٙی1239آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048حفبسی صیش صٔیٙی1239آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048حفبسی ٞبی اوتـبفی1240آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030حمٛق آة1244آب

آة40000پظٚٞـی; تخللیWMS7.1181634ٔذِؼبصی حٛضٝ ٞبی آثشیض ثب اػتفبدٜ اص 1255آب

آة20000ٟٔبستی18018سػٛة صدائی ٚ پیؾ پبالئی آة دس عشحٟبی تغزیٝ ٔلٙٛػی1263آب

آة20000تخللی18018سػٛة صدائی ٚ پیؾ پبالئی آة دس عشحٟبی تغزیٝ ٔلٙٛػی1263آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018سػٛة صدائی ٚ پیؾ پبالئی آة دس عشحٟبی تغزیٝ ٔلٙٛػی1263آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سػٛة ؿٙبػی ٚ اكَٛ الیشٚثی1264آب

آة20000ٟٔبستی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب1265آب

آة20000تخللی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب1265آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب1265آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب پیـشفت1266ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030سفتبس ػٙجی ػذ خبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبصٜ ٞبی ٚاثؼت1269ٝآب

آة20000تخللی30030سفتبس ػٙجی ػذ خبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبصٜ ٞبی ٚاثؼت1269ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سفتبس ػٙجی ػذ خبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبصٜ ٞبی ٚاثؼت1269ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030سٚد ؿٙبػی1273آب

آة20000تخللی30030سٚد ؿٙبػی1273آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚد ؿٙبػی1273آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞب ٚ تىٙیىٟبی ایٕٗ ػبصی ٚ ثٟؼبصی ػبصٜ ٞب دس ثشاثش صِض1276ِٝآب

آة20000ٟٔبستی30030سٚؽ ٞبی  آثیبسی  ٚ صٞىـی 1280آب

آة20000تخللی30030سٚؽ ٞبی  آثیبسی  ٚ صٞىـی 1280آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞبی  آثیبسی  ٚ صٞىـی 1280آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذَ ػبصی ػیؼتٓ ٞبی تٛصیغ آة1281آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی12012سٚؽ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ وبسثشد آٟ٘ب1289آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048طئٛتىٙیه1292آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030طئٛفیضیه1293آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030طئٛفیضیه پیـشفت1294ٝآب
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آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػشسیض ٚ پذیذٜ وبٚیتبػی1297ٖٛآب

آة20000ٟٔبستی30030 دس ٔٙبثغ آةGISػٙجؾ اص دٚس ٚ 1299آب

آة20000تخللی30030 دس ٔٙبثغ آةGISػٙجؾ اص دٚس ٚ 1299آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 دس ٔٙبثغ آةGISػٙجؾ اص دٚس ٚ 1299آب

آة20000ٟٔبستی30030ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1300آب

آة20000تخللی30030ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1300آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػٙجؾ اص دٚس ٚ وبسثشد ػىؼٟبی ٞٛایی دس آثٟبی ػغحی1300آب

آة20000ٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب تىٙیه ٞبی سػٛثضدایی ٔخبصٖ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی سػٛة1301آب

آة20000تخللی30030آؿٙبیی ثب تىٙیه ٞبی سػٛثضدایی ٔخبصٖ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی سػٛة1301آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 ٚ ا٘ٛاع ٔؼبدالت تؼییٗ ٔٛلؼیت ٚ خغبٞب دس آGPSٖػیؼتٓ 1303آب

َ 1309آب ٝ ٞبی  آثیبسی  ٚ اثضاس وٙتش ٖ  دس ؿجى َ  جشیب ٓ ٞبی  وٙتش آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ػیؼت

ٝ ثٙذی ویفی ٔخبصٖ ػذٞب 1310آب ٝ ػبصی ٚ الی آة40000پظٚٞـی; تخللیHEC- 5Q30030ؿجی

ٗ  ؿٙبػی1312آب ٝ  ٞبی صٔی آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ؿٙبخت  ٘مـ

آة20000ٟٔبستی30030ؿیٕی آة1313آب

آة20000تخللی30030ؿیٕی آة1313آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ؿیٕی آة1313آب

آة20000ٟٔبستی30030كحت ػٙجی دادٜ ٞبی اثضاس دلیك دس ػذٞب1314آب

آة20000تخللی30030كحت ػٙجی دادٜ ٞبی اثضاس دلیك دس ػذٞب1314آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030كحت ػٙجی دادٜ ٞبی اثضاس دلیك دس ػذٞب1314آب

آة20000ٟٔبستی303262عشاحی ایؼتٍبٜ ٞبی پٕپبط1317آب

آة20000تخللی303262عشاحی ایؼتٍبٜ ٞبی پٕپبط1317آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی303262عشاحی ایؼتٍبٜ ٞبی پٕپبط1317آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشاحی ٚ ثٟشٜ ثشداسی ثٟیٙٝ ػیؼتٓ ٞبی آثی1318آب

ٝ 1319آب آة20000ٟٔبستی48048عشاحی ػذ ٚ تبػیؼبت  ٚاثؼت

ٝ 1319آب آة20000تخللی48048عشاحی ػذ ٚ تبػیؼبت  ٚاثؼت

ٝ 1319آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048عشاحی ػذ ٚ تبػیؼبت  ٚاثؼت

َ  آة 1320آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشاحی ػیؼتٓ ٞبی  ا٘تمب

ٝ ٞبی آثیبسی1321آب آة20000ٟٔبستی30030عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی آثیبسی1321آب آة20000تخللی30030عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی آثیبسی1321آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشاحی ؿجى
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ٝ ٞبی صٞىـی1322آب آة20000ٟٔبستی30030عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی صٞىـی1322آب آة20000تخللی30030عشاحی ؿجى

ٝ ٞبی صٞىـی1322آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشاحی ؿجى

ٖ  ػذٞب1324آب ٝ وٙٙذٌب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ط ساحی  ٚ ٔحبػجبت  ا٘ٛاع  ػشسیضٞب ٚ ػبیشتخّی

َ  آة  تحت  فـبس1325آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048عشاحی ٚ ٔحبػجبت  خظ ٚط  ا٘تمب

ٜ ٞبی جٙجی ػذٞب1326آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048عشح  ٚ اجشای ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048لٛا٘یٗ ٚ دػتٛساِؼّٕٟبی جبسی ثٟشٜ ثشداسی ٔٙبثغ آة1348آب

آة40000پظٚٞـی; تخللیSMS 8.1181634ٔذِؼبصی ٔٙبثغ آة ػغحی ثب اػتفبدٜ اص 1355آب

ٝ 1357آب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

ٝ 1357آب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

ٝ 1357آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ تجٟیضات  ٔىب٘یىی  ٚ ثشلی  دس ػذ ٚ ؿجى

ٜ  پبی1360ٝآب ٜ ثشداسی  اص چب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ حفبسی  ، تجٟیض ٚ ثٟش

ٜ  پبی1360ٝآب ٜ ثشداسی  اص چب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ حفبسی  ، تجٟیض ٚ ثٟش

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ صئٛفیضیه1361آب

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1364آب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ وٙتش

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1364آب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ وٙتش

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1364آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ وٙتش

ٝ ثشداسی1365آب ْ افضاسٞبی  ٘مـ آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٘ش

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی1366آب

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی1367آب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی1367آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی1367آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی  پیـشفت1368ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030وٙتشَ ویفیت ٔٙبثغ آة1372آب

آة20000تخللی30030وٙتشَ ویفیت ٔٙبثغ آة1372آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وٙتشَ ویفیت ٔٙبثغ آة1372آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018وٙتشَ ٚ پیؾ ثیٙی ػیالة1373آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048 دس ٟٔٙذػی ٔٙبثغ آةArc GISوبسثشدٞبی 1377آب

ٜ ٞبی ثضسي 1378آب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب اثضاسثٙذی ػذٞب ٚ ػبص

ٜ ٞبی ثضسي 1378آب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب اثضاسثٙذی ػذٞب ٚ ػبص
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ٜ ٞبی ثضسي 1378آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب اثضاسثٙذی ػذٞب ٚ ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللیBasic data and river survery184866 (ؿبُٔ اعالػبت پبیٝ ٚ تحمیك ٚ ثشسػی سٚدخب٘ٝ )وبسٌبٜ اعالػبت ٚ تحمیمبت آة1379آب

ٝ 1380آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ تشٔی

ٝ 1380آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000تخللی04848وبسٌبٜ تشٔی

ٝ 1380آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ تشٔی

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٘مـٝ ثشداسی1381آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٘مـٝ وـی ؿجىٝ ٞبی آثیبسی ٚ صٞىـی1382آب

َ  تبػیؼبت 1383آب ٜ ٌیشی ٚ وٙتش ُ ا٘ذاص آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ٚػبئ

َ  تبػیؼبت 1383آب ٜ ٌیشی ٚ وٙتش ُ ا٘ذاص آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ٚػبئ

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی  پبی1384ٝآب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی  پبی1384ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٞیذسٚٔتشی  پبی1384ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وٙتشَ اص ساٜ دٚس دس تأػیؼبت آثی1386آب

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1388آب آة20000ٟٔبستی30030وٙتش

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1388آب آة20000تخللی30030وٙتش

َ  ٚ پبیذاسی  ٚ ایٕٙی  ػذ ٚ تجٟیضات  پبیذاسی 1388آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وٙتش

آة40000پظٚٞـی; تخللی12012وٙتشَ، ٘ظبست ٚ ثبصسػی1389آب

آة20000ٟٔبستی30030ویفیت ٔٙبثغ آة1390آب

آة20000تخللی30030ویفیت ٔٙبثغ آة1390آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ویفیت ٔٙبثغ آة1390آب

آة20000ٟٔبستی304878ویفیت ٔٙبثغ آثٟبی صیشصٔیٙی1391آب

آة20000تخللی304878ویفیت ٔٙبثغ آثٟبی صیشصٔیٙی1391آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی304878ویفیت ٔٙبثغ آثٟبی صیشصٔیٙی1391آب

آة20000ٟٔبستی18018ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد پشٚط1399ٜآب

آة20000تخللی18018ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد پشٚط1399ٜآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد پشٚط1399ٜآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔجٕٛػٝ ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ػبصٜ ٞبی ٞیذسِٚیىی ٚ ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة1401آب

آة20000ٟٔبستی48048ٔحبػجبت فٙی1403آب

آة20000تخللی48048ٔحبػجبت فٙی1403آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔحبػجبت فٙی1403آب
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آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔذَ ػبصی دس ٟٔٙذػی سٚدخب٘ٝ ٚ ٚػٛاح1408ُآب

آة20000ٟٔبستی30030ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی صیشصٔیٙی1409آب

آة20000تخللی30030ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی صیشصٔیٙی1409آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی صیشصٔیٙی1409آب

آة20000ٟٔبستی48048ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی ػغحی1410آب

آة20000تخللی48048ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی ػغحی1410آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔذِٟبی سیبضی آثٟبی ػغحی1410آب

َ ٞبی  سیبضی  دس ٔٙبثغ  آة1411آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذ

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذِٟبی  سیبضی  وٕی  ٚ ویفی آثٟبی  صیشصٔیٙی 1412آب

آة20000ٟٔبستی30030اجشای  ػبختٕبٟ٘بی  ثتٙی1413آب

آة20000تخللی30030اجشای  ػبختٕبٟ٘بی  ثتٙی1413آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی، التلبد ٚ حفبظت ٔٙبثغ آة1425آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی، ٍٟ٘ذاسی ٚ تشٔی1426ٓآب

ٜ ثشداسی  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ1427آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔذیشیت ثٟش

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت  تمبضب ٚ ٔلشف  آة 1433آب

آة20000ٟٔبستی48048ٔذیشیت ػیؼتٕٟبی ٔٙبثغ آة1440آب

آة20000تخللی48048ٔذیشیت ػیؼتٕٟبی ٔٙبثغ آة1440آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔذیشیت ػیؼتٕٟبی ٔٙبثغ آة1440آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت وبسٌبٜ ٞبی ػبختٕب٘ی1444آب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب پبی1456ٝآب

آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب پبی1456ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030ٔمبٚٔت  ٔلبِح 1458آب

آة20000تخللی30030ٔمبٚٔت  ٔلبِح 1458آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔمبٚٔت  ٔلبِح 1458آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٟٔٙذػی سٚدخب1467ٝ٘آب

آة40000پظٚٞـی; تخللیAutocad03232٘شْ افضاس 1471آب

ٜ ٞبSAP 2000٘شْ افضاس 1473آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 دس تحّیُ ٚ عشاحی ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللیGWW30030٘شْ افضاس آة صیشصٔیٙی 1474آب

ٝ ثشداسی 1475آب ْ افضاسٞبی  ٘مـ آة40000پظٚٞـی; تخللی18018٘ش

ٝ  ثـشداسی 1483آب آة20000ٟٔبستی48048٘مـ

111 از 10صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ٝ  ثـشداسی 1483آب آة20000تخللی48048٘مـ

ٝ  ثـشداسی 1483آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048٘مـ

آة20000ٟٔبستی30030٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی1485آب

آة20000تخللی30030٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی1485آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی1485آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018٘مـٝ وـی ؿجىٝ ٞبی آثیبسی ٚ صٞىـی1486آب

ٝ  ثشداسی  صیشصٔیٙی 1489آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018٘مـ

آة20000ٟٔبستی30030ٞٛاؿٙبػی1495آب

آة20000تخللی30030ٞٛاؿٙبػی1495آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞٛاؿٙبػی1495آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞٛاؿٙبػی  پیـشفت1496ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسٚطئِٛٛطی1498آب

آة20000تخللی30030ٞیذسٚطئِٛٛطی1498آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسٚطئِٛٛطی1498آب

آة20000ٟٔبستی481664آثٟبی  صیشصٔیٙی 1499آب

آة20000تخللی481664آثٟبی  صیشصٔیٙی 1499آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚٛطی1500آب

آة20000تخللی30030ٞیذسِٚٛطی1500آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚٛطی1500آب

آة20000ٟٔبستی48048ٞیذسِٚٛطی  آٔبسی 1501آب

آة20000تخللی48048ٞیذسِٚٛطی  آٔبسی 1501آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٞیذسِٚٛطی  آٔبسی 1501آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚٛطی پبی1502ٝآب

آة20000تخللی30030ٞیذسِٚٛطی پبی1502ٝآب

ٖ 1503آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٞیذسِٚٛطی  وبسثشدی  ٚ ٔٙبثغ  آة  ایشا

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه1504آب

آة20000تخللی30030ٞیذسِٚیه1504آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه1504آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه  آثٟبی  صیشصٔیٙی1505آب

آة20000تخللی30030ٞیذسِٚیه  آثٟبی  صیشصٔیٙی1505آب
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آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه  آثٟبی  صیشصٔیٙی1505آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ػذ1506آب

آة20000تخللی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ػذ1506آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ػذ1506آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسٚٔتشی  پبی1507ٝآب

آة20000تخللی30030ٞیذسٚٔتشی  پبی1507ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسٚٔتشی  پیـشفت1508ٝآب

ٜ ای  پیـشفت1509ٝآب آة20000ٟٔبستی30030وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٜ ای  پیـشفت1509ٝآب آة20000تخللی30030وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٜ ای  پیـشفت1509ٝآب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

آة20000ٟٔبستی48048ثشف ػٙجی 1511آب

آة20000تخللی48048ثشف ػٙجی 1511آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ثشف ػٙجی 1511آب

ُ  خبف  ٞیذسٚطئِٛٛطی 1512آب آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ ٔؼبئ

ُ  خبف  ٞیذسٚطئِٛٛطی 1512آب آة20000تخللی04848پشٚطٜ ٔؼبئ

ُ  خبف  ٞیذسٚطئِٛٛطی 1512آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ٔؼبئ

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018پیضٚٔتشی 1513آب

ٜ ٞبی  سیضؽ ٞبی  جٛی 1514آب ُ  داد آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تحّی

ٝ ٞبی آثشیض ثب اػتفبدٜ اص 1515آب ٜ ٞبی فیضیٌٛشافی حٛض آة40000پظٚٞـی; تخللیGIS18018تحّیُ داد

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تشػیٓ ٚ تفؼیش ٕ٘ٛداسٞبی ویفی ٔٙبثغ آة1516آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ فتٌٛشأتشی پیـشفت1517ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذَ آِٛدٌی آة صیشصٔیٙی ٚ ٌؼتشؽ آ1518ٖآب

آة20000ٟٔبستی48048ٔیىشٚطئٛدصی 1519آب

آة20000تخللی48048ٔیىشٚطئٛدصی 1519آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٔیىشٚطئٛدصی 1519آب

ٜ ٞب1520آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه  چب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه پیـشفت1521ٝآب

ٝ ٞب 1522آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٚ إٞیت آٟ٘ب دس ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی (Sinkholes)آة فشٚچبِ

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٚ وبسثشد آٖ (ٞیذسٌٚشاف)آثٕٙٛد 1523آب

ٜ ای1525آب آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ تٟیٝ ٚ پشداصؽ تلبٚیش ٔبٞٛاس
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ٜ ای1525آب آة20000تخللی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ تٟیٝ ٚ پشداصؽ تلبٚیش ٔبٞٛاس

ٜ ای1525آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ تٟیٝ ٚ پشداصؽ تلبٚیش ٔبٞٛاس

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب ػىغ ٞبی ٞٛایی ٚ وبسثشد آٖ دس ٔٙبثغ آة1526آب

ٓ پتب٘ؼیُ آثٟبی صیشصٔیٙی1527آب ٝ ٞبی ٞ آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ تٟیٝ ٚ تفؼیش ٘مـ

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1528آب ٗ  حشی آة20000ٟٔبستی30030حمٛق ٚ تؼیی

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1528آب ٗ  حشی آة20000تخللی30030حمٛق ٚ تؼیی

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1528آب ٗ  حشی آة40000پظٚٞـی; تخللی30030حمٛق ٚ تؼیی

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚ٘بة ػغحی ٚ وٙتشَ ػیالة1529آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030طئٛٔٛسفِٛٛطی1530آب

ٝ ٞبی ٞٓ اسصؽ1531آب ٖ یبثی دس تٟیٝ ٘مـ آة40000پظٚٞـی; تخللی18018سٚؽ ٞبی ٔختّف دسٚ

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؿٟبی پیـشفتٝ ٞیذسٌٚشافی1532آب

ٜ ٞبی ٍٕٞٗ ٚ ٘ب1533ٍٕٗٞآب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018سٚؿٟبی جذیذ ٚ وبسثشدی ثشای ٔحبػجٝ افت ػفشٜ ٚ افت چبٜ دس ػفش

ٗ ؿٙبػی  ٟٔٙذػی 1534آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048صٔی

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018وبسثشد طئٛاِىتشیه دس تؼییٗ ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی1535آب

َ  صٞىـی  صیشصٔیٙی 1537آب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ اكٛ

َ  صٞىـی  صیشصٔیٙی 1537آب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ اكٛ

َ  صٞىـی  صیشصٔیٙی 1537آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ اكٛ

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسػت1538آب

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ  ثشف  ػٙجی 1539آب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ  ثشف  ػٙجی 1539آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ  ثشف  ػٙجی 1539آب

ٜ پیٕبئی 1540آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ چب

َ ٞبی  پیـشفتٝ آثٟبی  صیشصٔیٙی1542آب آة40000پظٚٞـی; تخللی303262ٔذ

َ ٞبی  سیبضی  دس ٞیذسِٚٛطی1543آب آة40000پظٚٞـی; تخللی303262ٔذ

ُ  خبف  دس ٞیذسٚطئِٛٛطی1545آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔؼبئ

ٜ ای  پیـشفت1546ٝآب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٜ ای  پیـشفت1546ٝآب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٜ ای  پیـشفت1546ٝآب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ وبسثشد ػىؼٟبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030٘ـت ٚ جشیبٖ آة صیشصٔیٙی1547آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسٚطئِٛٛطی  پیـشفت1548ٝآب
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آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚٛطی پیـشفت1549ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٞیذسِٚٛطی  ٔٙبعك  خبف 1550آب

ُ 1554آب آة20000ٟٔبستی30030سٚؽ ٞبی  اجشایی  حفبظت  ػٛاح

ُ 1554آب آة20000تخللی30030سٚؽ ٞبی  اجشایی  حفبظت  ػٛاح

ُ 1554آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞبی  اجشایی  حفبظت  ػٛاح

ٝ ٞب1555آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؿٟبی ٔٙبػت ثشداؿت ؿٗ ٚ ٔبػٝ اص سٚدخب٘

َ  ػیالة 1556آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞبی  ٟٔٙذػی  وٙتش

ٝ ای1557آب ٜ ٞبی  تمبعؼی  سٚدخب٘ آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػبص

َ  ویفیت  ٔٙبثغ  آثٟبی  صیشصٔیٙی1558آب آة20000ٟٔبستی30030ؿٙبخت  ٚ وٙتش

َ  ویفیت  ٔٙبثغ  آثٟبی  صیشصٔیٙی1558آب آة20000تخللی30030ؿٙبخت  ٚ وٙتش

َ  ویفیت  ٔٙبثغ  آثٟبی  صیشصٔیٙی1558آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ؿٙبخت  ٚ وٙتش

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030فشػبیؾ  ٚ سػٛة1559آب

َ  ػیالة 1560آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018وٙتش

ُ 1562آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔشفِٛٛطی  ػبح

ٗ  ػبختٕب٘ی1563آب آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی  ثب أٛس لشاسدادٞب ٚ لٛا٘ی

ٗ  ػبختٕب٘ی1563آب آة20000تخللی18018آؿٙبیی  ثب أٛس لشاسدادٞب ٚ لٛا٘ی

ٗ  ػبختٕب٘ی1563آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی  ثب أٛس لشاسدادٞب ٚ لٛا٘ی

ُ  پبیذاسی  ػذٞبی  خبوی 1564آب ٜ ثشداسی  ٚ ٍٟ٘ذاسی  ٚ ٔؼبی ٜ  ثٟش آة40000پظٚٞـی; تخللی601676آؿٙبیی  ثب٘حٛ

ٝ سیضی  دس ٔذیشیت  ٔٙبثغ  آة 1568آب َ  ثش٘بٔ آة20000ٟٔبستی48048اكٛ

ٝ سیضی  دس ٔذیشیت  ٔٙبثغ  آة 1568آب َ  ثش٘بٔ آة20000تخللی48048اكٛ

ٝ سیضی  دس ٔذیشیت  ٔٙبثغ  آة 1568آب َ  ثش٘بٔ آة40000پظٚٞـی; تخللی48048اكٛ

آة20000ٟٔبستی30030اسصیبثی ویفیت آة دس آثیبسی ٚ صٞىـی1569آب

آة20000تخللی30030اسصیبثی ویفیت آة دس آثیبسی ٚ صٞىـی1569آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اسصیبثی ویفیت آة دس آثیبسی ٚ صٞىـی1569آب

آة20000ٟٔبستی48048اكَٛ ٔذِٟبی وٕی ػفشٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ٚ وبسثشد آٟ٘ب1570آب

آة20000تخللی48048اكَٛ ٔذِٟبی وٕی ػفشٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ٚ وبسثشد آٟ٘ب1570آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048اكَٛ ٔذِٟبی وٕی ػفشٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ٚ وبسثشد آٟ٘ب1570آب

ٜ ثشداسی  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ؿجىٝ  آثیبسی  ٚ صٞىـی1574آب آة20000ٟٔبستی48048ثٟش

ٜ ثشداسی  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ؿجىٝ  آثیبسی  ٚ صٞىـی1574آب آة20000تخللی48048ثٟش

ٜ ثشداسی  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ؿجىٝ  آثیبسی  ٚ صٞىـی1574آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ثٟش
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ٜ پیٕبئی 1575آب آة20000ٟٔبستی18018چب

ٜ پیٕبئی 1575آب آة20000تخللی18018چب

ٜ پیٕبئی 1575آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018چب

آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1577ٝ٘آب

آة20000تخللی04848پشٚطٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1577ٝ٘آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1577ٝ٘آب

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1578آب ٗ  حشی آة20000ٟٔبستی484896پشٚطٜ حمٛق ٚ تؼیی

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1578آب ٗ  حشی آة20000تخللی484896پشٚطٜ حمٛق ٚ تؼیی

ٓ  ٔٙبثغ  آة 1578آب ٗ  حشی آة40000پظٚٞـی; تخللی484896پشٚطٜ حمٛق ٚ تؼیی

ٝ سیضی ٔذیشیت  ٔٙبثغ  آة1579آب ٝ  دس ثش٘بٔ آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ سٚؿٟبی  پیـشفت

ٝ سیضی ٔذیشیت  ٔٙبثغ  آة1580آب ٝ  دس ثش٘بٔ آة40000پظٚٞـی; تخللی48048سٚؿٟبی  پیـشفت

آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ ٔذیشیت  ػیؼتٕٟبی  ٔٙبثغ آة 1581آب

آة20000تخللی04848پشٚطٜ ٔذیشیت  ػیؼتٕٟبی  ٔٙبثغ آة 1581آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ ٔذیشیت  ػیؼتٕٟبی  ٔٙبثغ آة 1581آب

آة20000ٟٔبستی30030ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1582ٝ٘آب

آة20000تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1582ٝ٘آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ ٔخضٖ ٚ سٚدخب1582ٝ٘آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030٘حٜٛ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٔىب٘یضٜ آة ٞبی ػغحی ؿجىٝ ٔذس1585ٖآب

ٝ 1586آب ٜ ثشداسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت  ثٟش

ٜ ٞبی ٞذسِٚٛطی 1587آب ْ افضاس  (تجخیش ٚ تؼشق ٚ ثبسؽ)ٔذیشیت داد آة40000پظٚٞـی; تخللیCropwat30030ٚ آثیبسی تٛػظ ٘ش

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030سفتبس ٍ٘بسی ػذٞبی خبوی ٚ ثتٙی ٚ ػبصٜ ٞبی ٚاثؼت1627ٝآب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسثشد طئٛتىٙیه  دس تبػیؼبت  آثی 1628آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 دس عشاحی، وٙتشَ ٚ ٔذیشیت ػذٞبی خبویGeo-slopeوبسثشد ٘شْ افضاس 1629آب

ٜ ٞب1631آب ٝ  ٚ دیٙبٔیه  ػبص آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٟٔٙذػی  صِضِ

ٜ ٞبی جٙجی ػذٞب1632آب آة40000پظٚٞـی; تخللی48048ٞیذسِٚیه ػبص

آة20000ٟٔبستی303262ٔغبِؼبت طئٛتىٙیه ػذٞب1634آب

آة20000تخللی303262ٔغبِؼبت طئٛتىٙیه ػذٞب1634آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی303262ٔغبِؼبت طئٛتىٙیه ػذٞب1634آب

ٜ 1637آب ٝ ػبصی  ٚ سٚؽ ٞبی  اجشایی  دسوبسٌب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔتذ ثٟیٙ

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔـخلبت  فٙی  ػٕٛٔی  ٚ خلٛكی 1638آب
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آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 ٚ لبثّیت ٞبی آSDR Mapٖآؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس 1639آب

ْ افضاس 1640آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018 اص ٔٙظش صٔیٗ آٔبسSurfer ٌٝ٘ٛ 7آٔٛصؽ ٘ش

ٝ 1641آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030طئٛدصی  پیـشفت

ٜ ای1642آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030طئٛدصی  ٔبٞٛاس

ٝ 1643آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030فتٌٛشأتشی  پیـشفت

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018وبسثشد ٔیىشٚطئٛدصی دس ػذٞب1644آب

ٝ 1645آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ طئٛدصی  پیـشفت

ٜ ای1646آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ طئٛدصی  ٔبٞٛاس

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ٔیىشٚطئٛدصی 1647آب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ٔیىشٚطئٛدصی 1647آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٔیىشٚطئٛدصی 1647آب

ٝ ثشداسی  صیشصٔیٙی 1648آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ ٘مـ

آة20000ٟٔبستی30030وبسثشد پٕپ1649آب

آة20000تخللی30030وبسثشد پٕپ1649آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسثشد پٕپ1649آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030 دسٟٔٙذػی سٚدخبHECRASٝ٘وبسثشد ٔذَ سیبضی 1650آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسثشد سدیبة ٞب دس ٔغبِؼبت آثٟبی صیشصٔیٙی1651آب

آة20000ٟٔبستی303262آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه1714آب

آة20000تخللی303262آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه1714آب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ پٕپ1716آب

آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ پٕپ1716آب

ٜ ثشداسی  اص چبٜ پیـشفت1837ٝآب آة20000ٟٔبستی184866وبسٌبٜ حفبسی، تجٟیض ٚ ثٟش

ٜ ثشداسی  اص چبٜ پیـشفت1837ٝآب آة20000تخللی184866وبسٌبٜ حفبسی، تجٟیض ٚ ثٟش

ٝ 1839آب ٜ ثشداسی  اص ػذ ٚ ؿجى ٜ  ثٟش آة20000ٟٔبستی04848پشٚط

ٝ 1839آب ٜ ثشداسی  اص ػذ ٚ ؿجى ٜ  ثٟش آة20000تخللی04848پشٚط

آة20000ٟٔبستی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب پبی1841ٝآب

آة20000تخللی30030سػٛة ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثبس سػٛثی دس سٚدخب٘ٝ ٞب پبی1841ٝآب

آة20000ٟٔبستی18018وبسثشد وبٔپیٛتش دس آثٟبی  صیشصٔیٙی 1842آب

آة20000تخللی18018وبسثشد وبٔپیٛتش دس آثٟبی  صیشصٔیٙی 1842آب

آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسٚٔتشی 1843آب
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آة20000تخللی30030ٞیذسٚٔتشی 1843آب

ٖ ٞبی ویفی آة ٚ چٍٍٛ٘ی ٔمبثّٝ ثب آ1844ٖآب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثحشا

آة40000پظٚٞـی; تخللیGIS181634ٔذَ تّفیمی ٞیذسِٚیىی ٚ ویفی ؿجىٝ تٛصیغ آة ثب 1845آب

ٝ ٞبی  آثیبسی1846آب آة20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ عشاحی  ؿجى

ٝ ٞبی  آثیبسی1846آب آة20000تخللی04848پشٚطٜ عشاحی  ؿجى

ٝ ٞبی  آثیبسی1846آب آة40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ عشاحی  ؿجى

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛیٗ تٛصیغ آة1847آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030وٙتشَ ٚ ٔذیشیت تّفبت آة1848آب

ٝ ٞب1849آب ٜ ٞب ٚ اثٙی آة20000ٟٔبستی30030اكَٛ اجشاءتؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبص

ٝ ٞب1849آب ٜ ٞب ٚ اثٙی آة20000تخللی30030اكَٛ اجشاءتؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبص

ٝ ٞب1849آب ٜ ٞب ٚ اثٙی آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ اجشاءتؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی ػبص

ٜ ثشداسی ثٟیٙٝ ػذٞبی ثتٙی ٚ خبوی1850آب آة20000ٟٔبستی30030ثٟش

ٜ ثشداسی ثٟیٙٝ ػذٞبی ثتٙی ٚ خبوی1850آب آة20000تخللی30030ثٟش

ٜ ثشداسی ثٟیٙٝ ػذٞبی ثتٙی ٚ خبوی1850آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثٟش

ٝ 1853آب ٜ ثشداسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000ٟٔبستی18018ثٟش

ٝ 1853آب ٜ ثشداسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000تخللی18018ثٟش

آة20000ٟٔبستی30030سٚؿٟبی  الیشٚثی 1854آب

آة20000تخللی30030سٚؿٟبی  الیشٚثی 1854آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی  آة  ٚ فبضالة 1855آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030٘یبص آثی 1860آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030آثخیضداسی  ٚ حفبظت  خبن پیـشفت1865ٝآب

َ ٞبی سٚ ثبص1866آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه وب٘ب

ً 1867آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـبت  ثشجبی  ٔىب٘یه  ػٙ

ٗ 1868آب آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ تىِٙٛٛطی  ثت

ٗ 1868آب آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تىِٙٛٛطی  ثت

ٗ 1868آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تىِٙٛٛطی  ثت

ً  پیـشفت1872ٝآب ٜ  ٔىب٘یه  ػٙ آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ً  پیـشفت1872ٝآب ٜ  ٔىب٘یه  ػٙ آة20000تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ٔىب٘یه ػیبالت پیـشفت1873ٝآب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٝ 1874آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه  پیـشفت
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آة40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب سٚؽ ؿجیٝ ػبصی ضخبٔت یخ ٚ تحّیُ آٔبسی ػشػت ثبد ٚ ضخبٔت یخ ثشای پٟٙٝ ثٙذی الّیٕی وـٛس1875آب

ٜ ٞبی  آثی 1876آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی  ثب ػبص

ٜ  ٔظ اِؼٝ، ط ساحی  ٚاجشای  ػذٞبی  خبوی 1877آب آة40000پظٚٞـی; تخللی481664آؿٙبیی  ثب ٘حٛ

ٜ ٞبی  خبوی 1878آب آة20000ٟٔبستی30030اجشای  ػبص

ٜ ٞبی  خبوی 1878آب آة20000تخللی30030اجشای  ػبص

ٝ  آثشیض1879آب ٜ ٞبی  فیضیٌٛشافی  حٛض ُ  داد آة40000پظٚٞـی; تخللی18018تحّی

آة20000ٟٔبستی18018فیضیه اثش1880آب

آة20000تخللی18018فیضیه اثش1880آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018فیضیه اثش1880آب

ٝ 1886آب آة20000ٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ؿجى

ٝ 1886آب آة20000تخللی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ؿجى

ٝ 1886آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٞیذسِٚیه  وبسثشدی  دس ؿجى

آة20000ٟٔبستی48048پی ػبصی 1887آب

آة20000تخللی48048پی ػبصی 1887آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048پی ػبصی 1887آب

ٜ ٞبی جٙجی ػذٞب1888آب ٜ ای ػبص آة40000پظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ عشاحی ِشص

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔجب٘ی وبسثشدی ٟٔٙذػی صِضِٝ دس ػذٞب1889آب

ُ  ػبصی 1890آب آة20000ٟٔبستی48048تٛ٘

ُ  ػبصی 1890آب آة20000تخللی48048تٛ٘

آة20000ٟٔبستی48048ٞیذسِٚیه پبی1892ٝآب

آة20000تخللی48048ٞیذسِٚیه پبی1892ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030ٔٛاد ٚ ٔلبِح  تبػیؼبتی 1893آب

آة20000تخللی30030ٔٛاد ٚ ٔلبِح  تبػیؼبتی 1893آب

ٜ 1894آب ٜ  وبسٌب آة20000ٟٔبستی30030تجٟیض ٚ اداس

ٜ 1894آب ٜ  وبسٌب آة20000تخللی30030تجٟیض ٚ اداس

ٝ 1895آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000ٟٔبستی30030تشٔی

ٝ 1895آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة20000تخللی30030تشٔی

ٝ 1895آب ٓ  ٚ ٍٟ٘ذاسی  اص ػذ ٚ ؿجى آة40000پظٚٞـی; تخللی30030تشٔی

ٝ ٞبی  آثیبسی 1896آب آة20000ٟٔبستی304878وبسٌبٜ اجشای  ؿجى

ٝ ٞبی  آثیبسی 1896آب آة20000تخللی304878وبسٌبٜ اجشای  ؿجى
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ٜ ای پبی1898ٝآب آة20000ٟٔبستی184866وبسٌبٜ وبسثشد ػىغ ٞبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٜ ای پبی1898ٝآب آة20000تخللی184866وبسٌبٜ وبسثشد ػىغ ٞبی  ٞٛایی  ٚ ٔبٞٛاس

ٗ 1915آب آة20000ٟٔبستی18018تىِٙٛٛطی  ثت

ٗ 1915آب آة20000تخللی18018تىِٙٛٛطی  ثت

ٗ 1915آب آة40000پظٚٞـی; تخللی18018تىِٙٛٛطی  ثت

آة20000ٟٔبستی30030تؼییٗ حشیٓ فٙی لٙبت1916آب

آة20000تخللی30030تؼییٗ حشیٓ فٙی لٙبت1916آب

آة20000ٟٔبستی18018تؼییٗ حشیٓ حمٛلی لٙبت1917آب

آة20000تخللی18018تؼییٗ حشیٓ حمٛلی لٙبت1917آب

ٓ 1918آب ٜ  تشٔی ٗ ٞبی  ٚیظ آة20000ٟٔبستی30030ثت

ٓ 1918آب ٜ  تشٔی ٗ ٞبی  ٚیظ آة20000تخللی30030ثت

آة20000ٟٔبستی18018تىِٙٛٛطی  تضسیك  ٚ اجشاء1919آب

آة20000تخللی18018تىِٙٛٛطی  تضسیك  ٚ اجشاء1919آب

ٜ ٞبی  آثی1920آب آة20000ٟٔبستی30030تىِٙٛٛطی  ٔلبِح  ػبص

ٜ ٞبی  آثی1920آب آة20000تخللی30030تىِٙٛٛطی  ٔلبِح  ػبص

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ تٟیٝ ٘مـٝ ٔؼیشٞب1921آب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ تٟیٝ ٘مـٝ ٔؼیشٞب1921آب

ٝ وـی ٞیذسٌٚشافی1922آب آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ٘مـ

ٝ وـی ٞیذسٌٚشافی1922آب آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ٘مـ

آة20000ٟٔبستی30030وبسثشد ػىغ ٞبی  ٞٛایی  ٚ دٚسوبٚی پبی1923ٝآب

آة20000تخللی30030وبسثشد ػىغ ٞبی  ٞٛایی  ٚ دٚسوبٚی پبی1923ٝآب

آة20000ٟٔبستی18018حفبسی لٙبت1924آب

آة20000تخللی18018حفبسی لٙبت1924آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی303262اكَٛ عشاحی ٚ اجشای ػذٞبی خبوی1927آب

ٜ ٞبی آثی1928آب آة40000پظٚٞـی; تخللی183250ثشسػی احش صِضِٝ ثش ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللی184866پشٚطٜ عشح  ٚ اجشای  ػذٞبی  ثتٙی  ٚ لٛػی 1929آب

ٝ 1930آب آة40000پظٚٞـی; تخللی184866تشویت  وـت  ثٟیٙ

ْ افضاس 1931آب آة40000پظٚٞـی; تخللیPlaxis481664تحّیُ ٔؼبیُ طئٛتىٙیىی ثب اػتفبدٜ اص ٘ش

آة40000پظٚٞـی; تخللی301646تضسیك دس ٟٔٙذػی ػذػبصی1932آب

ٜ ٞب1933آب آة40000پظٚٞـی; تخللی481664عشاحی  ٞیذسِٚیىی  ػبص
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ٝ 1934آب آة40000پظٚٞـی; تخللی301646عشاحی  خظ ِِٛ

آة40000پظٚٞـی; تخللی481664وبسثشد طئٛتىٙیه  دس ػذػبصی 1935آب

َ ٞبی سٚ ثبص1937آب آة40000پظٚٞـی; تخللی304878ٞیذسِٚیه وب٘ب

َ ٞب ٚ صٞىؾ ٞب1938آب ٜ  ٞبی  سٚی  وب٘ب آة40000پظٚٞـی; تخللی304878عشح  ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030صٞىـی  ٚ احیبء اساضی 1939آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػذٞبی  ٔخض٘ی  ٚ ا٘حشافی 1970آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشح  آثیبسی  ثبسا٘ی 1971آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ػذٞبی  خبوی 1972آب

ٜ ای 1973آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030عشح  آثیبسی  لغش

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048تىِٙٛٛطی ػبخت  ػبصٜ ٞب1974آب

ٜ 1977آب ٝ  آة  ٚ خبن  ٚ ٌیب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ساثغ

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ثٟٓ پیٛػتٝ ٔٙبثغ آة1984آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018سٚؿٟبی تٌٛٔٛشافی دس ٔغبِؼبت طئٛفیضیىی آثٟبی صیشصٔیٙی ٚ ؿبِٛدٜ ػبصٜ ٞبی آثی1985آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی48048عشح  ٚ اجشای  ػذٞبی  ثتٙی  ٚ لٛػی 1986آب

آة40000پظٚٞـی; تخللیSAFE200018018آؿٙبیی ثب تحّیُ ٚ عشاحی پی ٞبی ٌؼتشدٜ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس 1988آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب سٞیبفت ٔذیشیت آثیبسی ٔـبسوت ٔذاس1989آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی ؿجى1990ٝآب

آة20000ٟٔبستی30030ؿٙبخت لٙبت1991آب

آة20000تخللی30030ؿٙبخت لٙبت1991آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی03232ٔمذٔبتی - MIKE 11٘شْ افضاس 1992آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی03232پیـشفتٝ - MIKE 11٘شْ افضاس 1993آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی18018احیبء ٔٙبعك خـه ٚ ثیبثب٘ی1994آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی303262آصٔبیؾ ٞبی كحشائی پی ٞبی آثشفتی1995آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030فٙبٚسی لٙبت1005آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی242448وبسػت ٚ غبس ؿٙبػی دس ػبص٘ذٞبی تجخیشی ثب تبویذ ثش ٔؼبئُ ٟٔٙذػی ٚ صیؼت ٔحیغی1028آب

آة 20000ٟٔبستی18018پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة1161آب

آة 20000تخللی18018پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة1161آب

آة 40000پظٚٞـی; تخللی18018پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة1161آب

َ  ٟٔٙذػی اكالح  خبن1164آب آة 40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ اكٛ

َ  ػیالة 1165آب آة 20000ٟٔبستی04848پشٚطٜ پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش
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َ  ػیالة 1165آب آة 20000تخللی04848پشٚطٜ پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش

َ  ػیالة 1165آب آة 40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ پیؾ ثیٙی ٚ وٙتش

آة 20000ٟٔبستی18018تؼییٗ حشیٓ چب1206ٜآب

آة 20000تخللی18018تؼییٗ حشیٓ چب1206ٜآب

ا٘شطی20000ٟٔبستی42042اسصیبثی ویفیت ثشق ٚ ثٟجٛد آ1074ٖآب

ا٘شطی20000تخللی42042اسصیبثی ویفیت ثشق ٚ ثٟجٛد آ1074ٖآب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی42042اسصیبثی ویفیت ثشق ٚ ثٟجٛد آ1074ٖآب

ا٘شطی20000ٟٔبستی18018اػتب٘ذاسد ویفیت ثشق1077آب

ا٘شطی20000تخللی18018اػتب٘ذاسد ویفیت ثشق1077آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018اػتب٘ذاسد ویفیت ثشق1077آب

ا٘شطی20000ٟٔبستی24024ٔذیشیت ثبس ٚ ا٘شطی دس ؿجىٝ ٞبی لذست1422آب

ا٘شطی20000تخللی24024ٔذیشیت ثبس ٚ ا٘شطی دس ؿجىٝ ٞبی لذست1422آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018ثبصاس ثشق1654آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی48048التلبد ا٘شطی1655آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030التلبد ثبصاس ثشق1656آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی48048تجذیذ ػبختبس كٙؼت ثشق ثش ٔجٙبی ثبصاس ثشق1657آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030تحّیُ كٙبیغ ثشق تجذیذ ػبختبس ؿذ1658ٜآب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی48048ػبختبس ثبصاس ثشق ٚ سلبثت دس آ1659ٖآب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔغبِؼبت التلبدی ثبصاس ثشق1660آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی181634اكَٛ ٔحبػجبت التلبدی ػیؼتٕٟبی تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی دس حضٛس ثبصاس ثشق1661آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030ـ ٔفبٞیٓ التلبدی1التلبد ثشق1662آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030ـ ثبصاس2التلبد ثشق 1663آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030ـ سفتبس اػتشاتظیه ٚ ٞضیٙٝ ػشٔبی3ٝالتلبد ثشق 1664آب

ٜ ثشداسی ػیؼتٓ ٞبی لذست دس حضٛس ثبصاس ثشق 1665آب ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی181634(1)اكَٛ ثٟش

ٜ ثشداسی ػیؼتٓ ٞبی لذست دس حضٛس ثبصاس ثشق 1666آب ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی181634(2)اكَٛ ثٟش

ٓ ٞبی لذست دس حضٛس ثبصاس ثشق1667آب ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018پیؾ ثیٙی ثبس وٛتبٜ ٔذت ػیؼت

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018سٚؽ ٔحبػجٝ ٚ تحّیُ لیٕت تٕبْ ؿذٜ ثشق تِٛیذی دس ٘یشٌٚب1668ٜآب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی301646تؼییٗ ٞضیٙٝ ا٘تمبَ تٛاٖ دس ؿجىٝ ا٘تمبَ ٚ وبسثشد آ٘ی دس ثبصاس ثشق1669آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی18018تؼشفٝ ثشق1670آب

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030تحّیُ ٔبِی ثبصاس ثشق1671آب
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ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030اػتشاتظی ٞبی پیـٟٙبدی لیٕت ٚ لیٕت ٌزاسی دس ثبصاس ٞبی ثشق1672آب

ٝ ٞبی لذست اِىتشیىی1673آب ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030ثبصاس پیـشفتٝ دس ؿجى

ٓ ٞبی ٞٛؿٕٙذ دس ثبصاس ثشق1674آب ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی181634وبسثشد ػیؼت

ا٘شطی40000پظٚٞـی; تخللی30030ؿجیٝ ػبص ثبصاس ثشق1675آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی04848( GIS )پشٚطٜ ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1171آب

سایب20000ٝ٘تخللی04848( GIS )پشٚطٜ ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1171آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی04848( GIS )پشٚطٜ ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1171آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030سٚؽ ٞبی ػذدی1288آب

سایب20000ٝ٘تخللی30030سٚؽ ٞبی ػذدی1288آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞبی ػذدی1288آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030( GIS )ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1305آب

سایب20000ٝ٘تخللی30030( GIS )ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1305آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی30030( GIS )ػیؼتٓ اعالػبت جغشافیبیی 1305آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030ٔحبػجبت ػذدی1402آب

سایب20000ٝ٘تخللی30030ٔحبػجبت ػذدی1402آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی30030ٔحبػجبت ػذدی1402آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی32032ٔٙبثغ ٔشجغ اِىتشٚ٘یىی1462آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030ٔذیشیت ثب٘ه اعالػبت دیتب ایض1630آب

سایب20000ٝ٘تخللی30030ٔذیشیت ثب٘ه اعالػبت دیتب ایض1630آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ثب٘ه اعالػبت دیتب ایض1630آب

ٝ  كٙؼتی  پبی1015ٝآب ؿجى20000ٟٝٔبستی04848آصٔبیـٍبٜ اِىتشیؼیت

ٝ  كٙؼتی  پبی1015ٝآب ؿجى20000ٝتخللی04848آصٔبیـٍبٜ اِىتشیؼیت

ٝ  كٙؼتی  پبی1015ٝآب ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی04848آصٔبیـٍبٜ اِىتشیؼیت

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب پؼتٟبی فـبس لٛی1026آب

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب پؼتٟبی فـبس لٛی1026آب

ٝ  كٙؼتی پبی1114ٝآب ؿجى20000ٟٝٔبستی30030اِىتشیؼیت

ٝ  كٙؼتی پبی1114ٝآب ؿجى20000ٝتخللی30030اِىتشیؼیت

ٝ  كٙؼتی پبی1114ٝآب ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی30030اِىتشیؼیت

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040حفبظت پیـشفتٝ ط٘شاتٛسٞبی ٘یشٌٚبٞی1242آب

ؿجى20000ٝتخللی04040حفبظت پیـشفتٝ ط٘شاتٛسٞبی ٘یشٌٚبٞی1242آب
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ؿجى20000ٟٝٔبستی24024ػبیمٟب ٚ فـبس لٛی1328آب

ؿجى20000ٝتخللی24024ػبیمٟب ٚ فـبس لٛی1328آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی181634ثٛؿیٍٟٙب: تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تشا٘ؼفٛسٔبتٛس لذست ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ٔشثٛعٝ 1415آب

ٝ  1423آب ٓ  تٙفؼی  ٚ خٙه: تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی  تشا٘ؼفٛسٔبتٛس لذست  ٚ اػتب٘ذاسدٞبی  ٔشثٛع ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی181634وٙٙذٌیػیؼت

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی181634ػیت یبثی تشا٘ؼٟبی لذست1484آب

ٝ خٛا٘ی  اِىتشیىی  پؼت ٞبی  فـبسلٛی 1490آب ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی18018٘مـ

ٜ  حفبظت 1510آب ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی301646تجٟیضات  حفبظتی  ٚ آصٔبیـٍب

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست1598آب

ؿجى20000ٝتخللی18018تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست1598آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی18018تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست1598آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی48048حفبظت تشا٘ؼفٛسٔبتٛس1599آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی30030تجٟیضات پؼت1600آب

ٓ ٞبی وٙتشَ ٚ حفبظت ٔذسٖ دس پؼت ٞبی فـبس لٛی1601آب ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب اتٛٔبػیٖٛ ٚ ػیؼت

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی30030وٙتشَ فشوب٘غ ٚ ِٚتبط1608آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی301646ػیٕٛالتٛس ػیؼتٓ لذست1609آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب ٚظبیف دیؼپبچیٍٟٙبی ٔحّی ّٚٔی1610آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی301646تشا٘ؼذیٛػشٞب1622آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634آؿٙبیی ثب ٔغبِؼبت پخؾ ثبس1652آب

ؿجى20000ٝتخللی181634آؿٙبیی ثب ٔغبِؼبت پخؾ ثبس1652آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی181634آؿٙبیی ثب ٔغبِؼبت پخؾ ثبس1652آب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب ثش٘بٔٝ سیضی وٛتبٜ ٔذت ػیؼتٕٟبی لذست1653آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وّیذ ٞبی تٛصیغ ٚ فٛق تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی آ1677ٖآب

ؿجى20000ٝتخللی181634آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وّیذ ٞبی تٛصیغ ٚ فٛق تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی آ1677ٖآب

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع تبثّٛٞبی تٛصیغ فـبس ضؼیف ٚ اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی ٚ عشاحی آٟ٘ب1678آب

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع تبثّٛٞبی تٛصیغ فـبس ضؼیف ٚ اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی ٚ عشاحی آٟ٘ب1678آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی1679آب

ؿجى20000ٝتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی1679آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634تؼت ٚ تٙظیٓ وّیذٞبی اتٛٔبتیه فـبس ضؼیف1681آب

ؿجى20000ٝتخللی181634تؼت ٚ تٙظیٓ وّیذٞبی اتٛٔبتیه فـبس ضؼیف1681آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی1682آب
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ؿجى20000ٝتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی1682آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی04848ٌشایؾ ثشق- وبسٌبٜ ػٕٛٔی1685آب

ؿجى20000ٝتخللی04848ٌشایؾ ثشق- وبسٌبٜ ػٕٛٔی1685آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی04848وبسٌبٜ ػش وبثُ ٚ ٔفلُ ثٙذی1686آب

ؿجى20000ٝتخللی04848وبسٌبٜ ػش وبثُ ٚ ٔفلُ ثٙذی1686آب

ؿجى20000ٟٝٔبستیAC ٚ DC04848وبسٌبٜ تؼٕیشات ٔبؿیٗ اِىتشیىی 1687آب

ؿجى20000ٝتخللیAC ٚ DC04848وبسٌبٜ تؼٕیشات ٔبؿیٗ اِىتشیىی 1687آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634ػیت یبثی ثبعشی ؿبسطسٞب ٚ تؼٕیشات1688آب

ؿجى20000ٝتخللی181634ػیت یبثی ثبعشی ؿبسطسٞب ٚ تؼٕیشات1688آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی1689آب

ؿجى20000ٝتخللی30030ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی1689آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018تؼٕیشات ط٘شاتٛسٞبی ػٙىش1690ٖٚآب

ؿجى20000ٝتخللی18018تؼٕیشات ط٘شاتٛسٞبی ػٙىش1690ٖٚآب

ٗ ٞبی اِىتشیىی 1691آب ؿجى20000ٟٝٔبستیAC ٚ DC30030تؼٕیشات ٔبؿی

ٗ ٞبی اِىتشیىی 1691آب ؿجى20000ٝتخللیAC ٚ DC30030تؼٕیشات ٔبؿی

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی1692آب

ؿجى20000ٝتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی1692آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی301646آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ تحشیه ط٘شاتٛس ٚ تؼٕیشات آ1694ٖآب

ؿجى20000ٝتخللی301646آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ تحشیه ط٘شاتٛس ٚ تؼٕیشات آ1694ٖآب

ؿجى20000ٟٝٔبستیCT & VT181634آؿٙبیی ثب عشص وبس ٚ ػبختٕبٖ ٚ ا٘تخبة تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی 1695آب

ؿجى20000ٝتخللیCT & VT181634آؿٙبیی ثب عشص وبس ٚ ػبختٕبٖ ٚ ا٘تخبة تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی 1695آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛسٞبی ػٙىش1696ٖٚآب

ؿجى20000ٝتخللی03232آصٔبیـٍبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛسٞبی ػٙىش1696ٖٚآب

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت1697آب

ؿجى20000ٝتخللی03232آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت1697آب

ٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست1698آب ؿجى20000ٟٝٔبستی48048وبسٌبٜ ثٟش

ٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست1698آب ؿجى20000ٝتخللی48048وبسٌبٜ ثٟش

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634ػیؼتٓ صٔیٗ ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمبٚٔت صٔی1699ٗآب

ؿجى20000ٝتخللی181634ػیؼتٓ صٔیٗ ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمبٚٔت صٔی1699ٗآب

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ اِىتشٚ٘یه لذست1719آب
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ؿجى20000ٝتخللی03232آصٔبیـٍبٜ اِىتشٚ٘یه لذست1719آب

ؿجى20000ٟٝٔبستی04848وٙتشَ ٔحشوٝ ٞبی اِىتشیىی1725آب

ؿجى20000ٝتخللی04848وٙتشَ ٔحشوٝ ٞبی اِىتشیىی1725آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018آئیٗ ٘بٔٝ وٕیؼیٖٛ ٔؼبٔالت ٚ ٔٙبللبت1003آب

ػٕٛٔی20000تخللی18018آئیٗ ٘بٔٝ وٕیؼیٖٛ ٔؼبٔالت ٚ ٔٙبللبت1003آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018آئیٗ ٘بٔٝ وٕیؼیٖٛ ٔؼبٔالت ٚ ٔٙبللبت1003آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی808آئیٗ ٍ٘بسؽ حمٛلی1004آب

ػٕٛٔی20000تخللی808آئیٗ ٍ٘بسؽ حمٛلی1004آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808آئیٗ ٍ٘بسؽ حمٛلی1004آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسی1019آب

ػٕٛٔی20000تخللی12012آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسی1019آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسی1019آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب تـىیالت اداسی1027آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب سٚؽ ٞبی ٔـىُ یبثی ٚ حُ ٔـى1030ُآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔذیشیت خذٔبت وـٛسی1032آب

ػٕٛٔی20000تخللی30030آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔذیشیت خذٔبت وـٛسی1032آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔذیشیت خذٔبت وـٛسی1032آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٘حٜٛ تّٕه اساضی ثشای عشحٟبی ػٕشا٘ی دِٚتی ٚ ػٕٛٔی1033آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808اسصؿیبثی ػّٕىشد وبسوٙب1038ٖآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٔبِی1040آب

ػٕٛٔی20000تخللی12012آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٔبِی1040آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٔبِی1040آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب ٘ظبْ آٔبسی ایشا1044ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثبٔجب٘ی ٚضٛاثظ تٟیٝ ٚتذٚیٗ عشح ٞبی آٔبسی1050آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثبٔجٕٛػٝ لٛا٘یٗ ٚٔمشسات اداسی ٚ اػتخذأی ، ٔبِی ٔحبػجبتی ٚحمٛلی ثشػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی1051آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آوبٞی ٞبی ػیبػی ٚ فشٍٞٙی1055آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030آٔبسوبسثشدی1057آب

ػٕٛٔی20000تخللی30030آٔبسوبسثشدی1057آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030آٔبسوبسثشدی1057آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012اجشای ثٛدج1064ٝآب
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ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012استجبعبت ػبصٔب٘ی1068آب

ػٕٛٔی20000تخللی12012استجبعبت ػبصٔب٘ی1068آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012استجبعبت ػبصٔب٘ی1068آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012استجبعبت ٔشدٔی1069آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙب1072ٖآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012اسصیبثی ٚ ٘ظشدٞی1075آب

ػٕٛٔی20000تخللی12012اسصیبثی ٚ ٘ظشدٞی1075آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012اسصیبثی ٚ ٘ظشدٞی1075آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی20020اكَٛ ثی1088ٕٝآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی1096آب

ػٕٛٔی20000تخللی12012اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی1096آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی1096آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی1097آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی808اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوشٜ ٚ دفبع1103آب

ػٕٛٔی20000تخللی808اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوشٜ ٚ دفبع1103آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوشٜ ٚ دفبع1103آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808اكَٛ ٚ لٛاػذ تفؼیش لب1104ٖٛ٘آب

ٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی1105آب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی24024اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ثش٘بٔ

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ دیٛاٖ ٔحبػجبت وـٛس ٚ اكالحبت ثؼذی آ1108ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030(Bench Marking)اٍِٛثشداسی اصثٟتشیٗ 1115آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه1135آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط1137ٜآب

ػٕٛٔی20000تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط1137ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط1137ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012سیضی ػّٕیبتی ثٛدج1150ٝآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی42042تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔحیظ داخّی ٚ ثیٗ إِّّی1185آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030تجضیٝ ٚتحّیُ ػیؼتٓ ٞب1189آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030تحّیُ التلبدی پشٚطٜ ٞبی آثی1192آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018تفىش ػیؼتٕی1210آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036تىٙیه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی1211آب
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ػٕٛٔی20000تخللی36036تىٙیه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی1211آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی36036تىٙیه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی1211آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016تىٙیىٟبی احشثخـی آٔٛصؽ1213آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030تٟیٝ اػٙبد ٚ پیٕب1219ٖآب

ػٕٛٔی20000تخللی30030تٟیٝ اػٙبد ٚ پیٕب1219ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030تٟیٝ اػٙبد ٚ پیٕب1219ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012تٟیٝ ٚ تٙظیٓ ثٛدج1220ٝآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012تٟیٝ ٚ تٙظیٓ ٌضاسؿبت آٔبسی1223آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808چٍٍٛ٘ی تذٚیٗ عشحٟبی پظٚٞؾ1229آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030حؼبثذاسی لیٕت تٕبْ ؿذ1233ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی124024حؼبثشػی 1235آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808حُ ٚ فلُ اختالفبت دػتٍبٟٞبی اجشایی ثب یىذیٍش1256آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016دسآٔذٞب ٚا٘ٛاع آ1261ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012سضبیت ؿغّی ٚچٍٍٛ٘ی ا٘ذاصٜ ٌیشی آ1267ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی32032سٚؽ تحمیك1274آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018سٚؽ ٞبی ایجبد اٍ٘یضٜ دس وبسوٙب1277ٖآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012سٚؽ ٞبی پبػخٍٛیی ثٝ ٔشاجؼی1278ٗآب

ػٕٛٔی20000تخللی12012سٚؽ ٞبی پبػخٍٛیی ثٝ ٔشاجؼی1278ٗآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012سٚؽ ٞبی پبػخٍٛیی ثٝ ٔشاجؼی1278ٗآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012سٚؽ ٞبی وٙتشَ افـبی اعالػبت آٔبسی1279آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808سٚؽ ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙب1284ٖآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030سٚؽ ٞبی تؼذیُ لیٕت ٚ لشاسدادٞب1285آب

ػٕٛٔی20000تخللی30030سٚؽ ٞبی تؼذیُ لیٕت ٚ لشاسدادٞب1285آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030سٚؽ ٞبی تؼذیُ لیٕت ٚ لشاسدادٞب1285آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لبٖ٘ٛ اػبػی44ػیبػت ٞبی وّی اكُ 1302آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستیMIS24024ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت 1306آب

ػٕٛٔی20000تخللیMIS24024ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت 1306آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللیMIS24024ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت 1306آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی32032ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت ٚوبسثشدآٖ دسأٛسٔبِی1307آب

ػٕٛٔی20000تخللی32032ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت ٚوبسثشدآٖ دسأٛسٔبِی1307آب

111 از 27صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ؿٙبخت ٔـىالت ٚ اسایٝ ساٜ ح1311ُآب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ؿٙبخت ٔـىالت ٚ اسایٝ ساٜ ح1311ُآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ؿٙبخت ٔـىالت ٚ اسایٝ ساٜ ح1311ُآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012فٟشػت ٘ٛیؼی1333آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لبٖ٘ٛ ا٘تـبساػٙبد خضا٘ٝ ٚ اٚساق لشض1334ٝآب

ٝ ای1335آب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدجٝ اػتجبسات تّٕه داسایی ٞبی ػشٔبی

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدجٝ وـٛس1336آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012لبٖ٘ٛ تجبست1337آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012لبٖ٘ٛ وبس ٚ تبٔیٗ اجتٕبػی1340آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی606لشاسدادٞبی ثیٗ إِّّی1343آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔؼبٔالت دِٚتی1351آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018وٙتشَ پشٚط1371ٜآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030وبسثشد التلبد ٚ آٔبس دس ثٟشٜ ثشداسی اص ػذ ٚ ؿجى1375ٝآب

ػٕٛٔی20000تخللی30030وبسثشد التلبد ٚ آٔبس دس ثٟشٜ ثشداسی اص ػذ ٚ ؿجى1375ٝآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030وبسثشد التلبد ٚ آٔبس دس ثٟشٜ ثشداسی اص ػذ ٚ ؿجى1375ٝآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی1393آب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی1393آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی1393آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016ٔذِیشِیت دا٘بیی1405آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت ٞضی1406ٝٙآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللیEFQM18018ٔذَ تؼبِی ػبصٔب٘ی 1407آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت اػتشاتظِیه1417آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی16016ٔذیشیت اػتشع1419آب

ػٕٛٔی20000تخللی16016ٔذیشیت اػتشع1419آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016ٔذیشیت اػتشع1419آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت پشٚط1428ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012ٔذیشیت پیٕب٘ىبسا1429ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016ٔذیشیت تح1430َٛآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012ٔذیشیت تؼبسم1432آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی606ٔذیشیت جّؼبت اداسی1434آب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی1436آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت صٔب1439ٖآب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت صٔب1439ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت صٔب1439ٖآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ػٕٛٔی1443آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستیTQM30030ٔذیشیت ویفیت جبٔغ 1445آب

ػٕٛٔی20000تخللیTQM30030ٔذیشیت ویفیت جبٔغ 1445آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللیTQM30030ٔذیشیت ویفیت جبٔغ 1445آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت ویفیت دس تِٛیذ آٔبس1446آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ٔبِی1449آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت ٔبِی ٚیظٜ ٔذیشاٖ غیش ٔبِی1450آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت ٔـبسوتی1451آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی24024ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی1452آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٟٔبست ثشلشاسی استجبط ٔٛحش1464آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٟٔٙذػی اسصؽ1465آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030ٟٔٙذػی اسصؽ دس عشاحی،اجشا ٚ ثٟشٜ ثشداسی1466آب

ػٕٛٔی20000تخللی30030ٟٔٙذػی اسصؽ دس عشاحی،اجشا ٚ ثٟشٜ ثشداسی1466آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٟٔٙذػی اسصؽ دس عشاحی،اجشا ٚ ثٟشٜ ثشداسی1466آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی606٘ظبست ثش ثٛدج1476ٝآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی606٘ظبست ٔبِی1477آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٍ٘بسؽ  فٙی 1491آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞبی ثبصسٌب٘ی1536آب

ػٕٛٔی20000تخللی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞبی ثبصسٌب٘ی1536آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞبی ثبصسٌب٘ی1536آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030التلبد ٟٔٙذػی1571آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی34034سیضی ٚ وٙتشَ پشٚطٜ ثش٘ب1572ٝٔآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی04848پشٚطٜ التلبد ٟٔٙذػی  دس ٔذیشیت 1576آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018حمٛق آة اص دیذٌبٜ ٔذیشیت التلبدی1584آب

ٝ سیضی1635آب ٜ  سٚؽ ٞبی  ٔٛجٛد دس ثش٘بٔ َ  پشٚط ٖ ثٙذی  ٚ وٙتش ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی183250، صٔب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت  ٔبِی  ػبخت1636آب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018تـشیفبت ثشٌضاسی ٔٙبللٝ ٚٔضایذٜ دسٔؼبٔالت داخّی1733آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی20020آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔحبػجبت ػٕٛٔی1734آب

ػٕٛٔی20000تخللی20020آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔحبػجبت ػٕٛٔی1734آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی20020آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ ٔحبػجبت ػٕٛٔی1734آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ػبصٔبٖ ثبصسػی وُ وـٛس1736آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808سیضی ؿشوتٟبی دِٚتی ثٛدج1748ٝآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808(1)ثیٙی  سیضی ٚ پیؾ سیضی، ثش٘بٔٝ تّفیك ثٛدج1750ٝآب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی16016حؼبثذاسی پشٚط1751ٜآب

ػٕٛٔی20000تخللی16016حؼبثذاسی پشٚط1751ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی16016حؼبثذاسی پشٚط1751ٜآب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی12012ٔحبػجٝ ٚ ٔذیشیت لیٕت تٕبْ ؿذٜ خذٔبت1755آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی808تٙظیٓ لشاسدادٞب1757آب

ػٕٛٔی20000تخللی808تٙظیٓ لشاسدادٞب1757آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی808لبٖ٘ٛ تٙظیٓ ثخـی اص ٔمشسات ٔبِی دِٚت1765آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی606لٛا٘یٗ ٔبِی ؿشوتٟبی دِٚتی1770آب

ػٕٛٔی20000تخللی606لٛا٘یٗ ٔبِی ؿشوتٟبی دِٚتی1770آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی606ٔمشسات اػتجبسات اػٙبدی1773آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018التلبد ٟٔٙذػی  دس ٔذیشیت 1861آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی32032ٚ وبثشد آٖ دس أٛس ٔبِی (MIS)ػیؼتٕٟبی اعالػبتی ٔذیشیت 1864آب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستیFinance30030 –تؼٟذات اسصی 1884آب

ػٕٛٔی20000تخللیFinance30030 –تؼٟذات اسصی 1884آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ٕٔیضی فشآیٙذ آٔٛصؽ ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی1954آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030ثشٖٚ ػپبسی1960آب

ُ  ػیؼتٕٟب ٚ سٚؿٟبی اداسی 1961آب ٝ  ٚ تحّی ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030تجضی

ٜ ٚسی1963آب ٜ ٌیشی ثٟش ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030تىٙیه ٞبی ػٙجؾ ٚ ا٘ذاص

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030(TRIZ)٘ٛآٚسی ٘ظبْ یبفتٝ 1964آب

ٜ ٚسی آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ1965آب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018آؿٙبیی ثب ٘ظبٟٔبی ثٟش

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی18018ػٙجؾ سضبیت ٔـتشی1966آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030٘ظبْ پیـٟٙبدٞب1967آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030احش ثخـی ٚ ػٙجؾ آٖ دس ػبصٔب1968ٖآب
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ٖ 1008آب َ  ؿیٕیبیی  آ ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030آة  ٚ وٙتش

ٖ 1008آب َ  ؿیٕیبیی  آ ٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030آة  ٚ وٙتش

ٖ 1008آب َ  ؿیٕیبیی  آ ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030آة  ٚ وٙتش

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030( PM )ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا٘ٝ 1011آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030( PM )ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا٘ٝ 1011آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ٔىب٘یه  ػیبالت پبی1014ٝآب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٔىب٘یه  ػیبالت پبی1014ٝآب

ٜ  ثشق آثی 1047آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٘یشٌٚب

ٜ  ثشق آثی 1047آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030آؿٙبیی ثب ٘یشٌٚب

ٜ  ثشق آثی 1047آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب ٘یشٌٚب

َ  اثضاس دلیك  1082آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048(ػذ ٚ ٘یشٌٚبٜ ثشق آثی)اكٛ

َ  اثضاس دلیك  1082آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048(ػذ ٚ ٘یشٌٚبٜ ثشق آثی)اكٛ

َ  اثضاس دلیك  1082آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048(ػذ ٚ ٘یشٌٚبٜ ثشق آثی)اكٛ

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی18018ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٗ آالت1154آب

ٝ  ٚ تجشیذ1182آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048تبػیؼبت  تٟٛی

ٝ  ٚ تجشیذ1182آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048تبػیؼبت  تٟٛی

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٗ آالت1201آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٗ آالت1201آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٗ آالت1201آب

ٝ  ٚ تجشیذ1356آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ تبػیؼبت  تٟٛی

ٝ  ٚ تجشیذ1356آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ تبػیؼبت  تٟٛی

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ ػٕٛٔی ٔىب٘یه1362آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ ػٕٛٔی ٔىب٘یه1362آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وبِیجشاػیٖٛ ػٕٛٔی1369آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وبِیجشاػیٖٛ ػٕٛٔی1369آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030وبِیجشاػیٖٛ ػٕٛٔی1369آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030وبِیجشاػیٖٛ تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی1385آب

ٜ 1487آب ٝ خٛا٘ی  ٘یشٌٚب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232٘مـ

ٜ 1487آب ٝ خٛا٘ی  ٘یشٌٚب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232٘مـ

ٜ 1487آب ٝ خٛا٘ی  ٘یشٌٚب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232٘مـ
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030٘یشٌٚبٜ ٞبی آثی1492آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030٘یشٌٚبٜ ٞبی آثی1492آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030٘یشٌٚبٜ ٞبی آثی1492آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی181634تؼٕییشات ٔشثٛط ثٝ رغبَ ٞب ٚ سیًٙ ٞبی ِغض٘ذٜ پیـشفت1524ٝآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی18018تؼٕیشات ط٘شاتٛس ٞبی ػٙىشٖٚ پیـشفت1544ٝآب

ٜ ٞبی ثشق آثی1589آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048٘یشٌٚب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048آؿٙبیی ثب ػبختٕبٖ تٛسیٛط٘شاتٛسٞب1590آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048ط٘شاتٛس ٘یشٌٚبٜ ثشق  آثی1591آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030تحشیه ط٘شاتٛس ٘یشٌٚبٜ ثشق آثی1592آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030حفبظت ط٘شاتٛس1593آب

ٓ ٞبی ٘بظش ثش وبس ط٘شاتٛس ٞب1594آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ػیؼت

ٜ  ثشداسی  ط٘شاتٛس پیـشفت1595ٝآب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی181634ثٟش

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048تٛسثیٗ ثشق آثی1596آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048ٌبٚس٘ش تٛسثیٗ ثشق آثی1597آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030آؿٙبیی ثب ٘یشٌٚبٜ ٚ وٙتشَ آ1602ٖآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی181634اثضاسدلیك ٘یشٌٚبٞی1603آب

ٓ ٞبی وٙتشَ ٌؼتشدٜ 1604آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللیDcs48048- اكَٛ ػیؼت

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللیPLC30030اكَٛ ػیؼتٕٟبی 1605آب

ٜ  آثی1606آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232حفبظت  ٘یشٌٚب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی18018وبِیجشاػیٖٛ تجٟیضات ٚ اثضاس دلیك ٘یشٌٚبٞی1607آب

ٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ آة پیـشفت1612ٝآب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ثٟش

َ  ط٘شاتٛس اضظ ساسی 1613آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی181634دیض

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ ٘یشٌٚبٜ آثی پیـشفت1614ٝآب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ ٘یشٌٚبٜ آثی پیـشفت1614ٝآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030وٙتشَ ٘یشٌٚبٜ آثی پیـشفت1614ٝآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی181634٘ظبست ثش ٚضؼیت دػتٍبٟٞبی ٚ تجٟیضات1615آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030٘یشٌٚبٜ آثی پیـشفت1616ٝآب

ٜ ٞبی ثشق آثی1617آب ٓ ٞبی جب٘جی ٚ وٕىی ٘یشٌٚب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048ػیؼت

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛس ٞبی ػٙىشٖٚ پیـشفت1618ٝآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللیSiemens PLC181634پی اَ ػی صیٕٙغ 1619آب
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٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللیPLC03232آصٔبیـٍبٜ ػیؼتٓ ٞبی 1620آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی301646تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی1623آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030اكَٛ وبِیجشاػیٖٛ كٙؼتی1624آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048ٔذیشیت تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی1625آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی1626آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی1626آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی1626آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی غیش اِىتشیىی1680آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی غیش اِىتشیىی1680آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی غیش اِىتشیىی1683آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی غیش اِىتشیىی1683آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اكَٛ اِىتشٚ٘یه1684آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اكَٛ اِىتشٚ٘یه1684آب

ً ٞبی ِغض٘ذ1693ٜآب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تؼٕیشات ٔشثٛط ثٝ رغبَ ٞب ٚ سیٙ

ً ٞبی ِغض٘ذ1693ٜآب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تؼٕیشات ٔشثٛط ثٝ رغبَ ٞب ٚ سیٙ

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048فیضیه ػٕٛٔی1701آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048فیضیه ػٕٛٔی1701آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ فیضیه ػٕٛٔی1703آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ فیضیه ػٕٛٔی1703آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔىب٘یه جبٔذات ٚ ػیبالت1704آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔىب٘یه جبٔذات ٚ ػیبالت1704آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030سٚؿٟبی تِٛیذ1705آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030سٚؿٟبی تِٛیذ1705آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ سٚؿٟبی تِٛیذ1706آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ سٚؿٟبی تِٛیذ1706آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی1707آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی1707آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تجٟیضات ٚ ػیؼتٓ ٞبی وٕىی ٘یشٌٚبٜ آثی1708آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تجٟیضات ٚ ػیؼتٓ ٞبی وٕىی ٘یشٌٚبٜ آثی1708آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030(1)دیضَ 1709آب
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٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030(1)دیضَ 1709آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030استؼبؽ  ٔحٛس پیـشفت1710ٝآب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030استؼبؽ  ٔحٛس پیـشفت1710ٝآب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه ٚ پٙٛٔبتیه1711آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٞیذسِٚیه ٚ پٙٛٔبتیه1711آب

ٖ  ٚ سٚغٙىبسی 1712آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030یبتبلب

ٖ  ٚ سٚغٙىبسی 1712آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030یبتبلب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٍٟ٘ذاسی پیـٍٛیب1713ٝ٘آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٍٟ٘ذاسی پیـٍٛیب1713ٝ٘آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030پٕپ ، فٗ ٚ وٛپّیٍٟٙبی ٞیذسِٚیىی1715آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030پٕپ ، فٗ ٚ وٛپّیٍٟٙبی ٞیذسِٚیىی1715آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثٟشٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ آثی1717آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثٟشٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ آثی1717آب

ٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ آثی1718آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ثٟش

ٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ آثی1718آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ ثٟش

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232اجضاء وٙتشَ كٙؼتی1720آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232اجضاء وٙتشَ كٙؼتی1720آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ وٙتشَ كٙؼتی1721آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ وٙتشَ كٙؼتی1721آب

َ  ٞیذسِٚیه  ٚ ٘ئٛٔبتیه پیـشفت1722ٝآب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اجضاء وٙتش

َ  ٞیذسِٚیه  ٚ ٘ئٛٔبتیه پیـشفت1722ٝآب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اجضاء وٙتش

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018اثضاس وٙتشَ ٔذاسٞب1723آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018اثضاس وٙتشَ ٔذاسٞب1723آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ اجضای وٙتشَ كٙؼتی1724آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ اجضای وٙتشَ كٙؼتی1724آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ اجضاء وٙتشَ ٞیذسِٚیه لذست1726آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ اجضاء وٙتشَ ٞیذسِٚیه لذست1726آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ اجضاء وٙتشَ ٘یٛٔبتیه1727آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍبٜ اجضاء وٙتشَ ٘یٛٔبتیه1727آب

ٓ ٞبی وٙتشَ دیجیتب1728َآب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048ػیؼت
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ٓ ٞبی وٙتشَ دیجیتب1728َآب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048ػیؼت

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634 ٚ وبسثشد آٖ دس ٔذاسٞبی فشٔبPLCٖآؿٙبیی ثب 1729آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634 ٚ وبسثشد آٖ دس ٔذاسٞبی فشٔبPLCٖآؿٙبیی ثب 1729آب

ٜ PLCػیؼتٓ 1730آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018 ٘یشٌٚب

ٜ PLCػیؼتٓ 1730آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018 ٘یشٌٚب

ٜ  خٛسدٌی 1851آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ٔجبحج  ٚیظ

ٜ ثشداسی اص ا٘ٛاع حفبظت تأػیؼبت آة دس ثشاثش خٛسدٌی1852آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ٔجب٘ی عشاحی ٚ ثٟش

ٝ 1856آب ٝ  پیـشفت ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی  تجضی

ٜ  ؿیٕی  ػٕٛٔی 1857آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  ػٕٛٔی 1857آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  ػٕٛٔی 1857آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  ٔؼذ٘ی 1858آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  ٔؼذ٘ی 1858آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ؿیٕی  ٔؼذ٘ی 1858آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٝ 1869آب ٜ  خٛسدٌی  پیـشفت ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٝ  خٛسدٌی 1870آب ٜ  سٚؽ ٞبی  ٔغبِؼ ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  جٛؿىبسی  1900آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848(1)وبسٌب

ٜ  جٛؿىبسی  1900آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848(1)وبسٌب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030خٛسدٌی  كٙؼتی1901آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030خٛسدٌی  كٙؼتی1901آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030(1)ؿٙبخت اجضاء ٔىب٘یىی 1902آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030(1)ؿٙبخت اجضاء ٔىب٘یىی 1902آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030(2)ؿٙبخت اجضاء ٔىب٘یىی 1903آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030(2)ؿٙبخت اجضاء ٔىب٘یىی 1903آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی304878وبسٌبٜ تؼٕیشات پٕپ، فٗ، وٕپشػٛس1905آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی304878وبسٌبٜ تؼٕیشات پٕپ، فٗ، وٕپشػٛس1905آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی301646استؼبؽ  ٔحٛس1906آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی301646استؼبؽ  ٔحٛس1906آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تؼٕیشات  ٔىب٘یىی  ط٘شاتٛس1908آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تؼٕیشات  ٔىب٘یىی  ط٘شاتٛس1908آب
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ٖ  ٚ سٚغٙىبسی 1909آب ٜ  یبتبلب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٖ  ٚ سٚغٙىبسی 1909آب ٜ  یبتبلب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی183250خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚب1910ٜآب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی183250خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚب1910ٜآب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی301646تؼت ٞبی غیشٔخشة1911آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی301646تؼت ٞبی غیشٔخشة1911آب

ً 1912آب ٜ  استؼبؽ  ٔحٛس ٚ ثبال٘ؼیٙ ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی303262آصٔبیـٍب

ً 1912آب ٜ  استؼبؽ  ٔحٛس ٚ ثبال٘ؼیٙ ٘یشٌٚب20000ٜتخللی303262آصٔبیـٍب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ؿیٕی  ٔؼذ٘ی 1914آب

ٝ ٞبی  ٔىب٘یىی  خٛسدٌی 1969آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030جٙج

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030حفبظت  وبتذی  ٚ آ٘ذی 1975آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048خٛسدٌی  پیـشفت1976ٝآب

ٝ  خٛسدٌی 1978آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048سٚؽ ٞبی  ٔغبِؼ

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تؼٕیشات  پٕپ 1022آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تؼٕیشات  پٕپ 1022آب

ٝ 1023آب آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی  ثب ٘مـ

ٝ 1023آب آة20000تخللی18018آؿٙبیی  ثب ٘مـ

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللیSPSS34034آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس وبٔپیٛتشی 1042آب

ٝ ای1112آب ٝ سیضی ٘بحی آة20000ٟٔبستی30030التلبد آة ٚ ثش٘بٔ

ٝ ای1112آب ٝ سیضی ٘بحی آة20000تخللی30030التلبد آة ٚ ثش٘بٔ

ٝ ای1112آب ٝ سیضی ٘بحی آة40000پظٚٞـی; تخللی30030التلبد آة ٚ ثش٘بٔ

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللی24024ایٙتش٘ت وبسثشدی1125آب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیSQL24024ثب٘ه ٞبی اعالػبتی 1128آب

سایب20000ٝ٘تخللیSQL24024ثب٘ه ٞبی اعالػبتی 1128آب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی; تخللیSQL24024ثب٘ه ٞبی اعالػبتی 1128آب

ٗ 1198آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ثٟؼبصی  صٔی

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1203آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1203آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی18018تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1203آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی24024ػشپشػتی1296آب
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1358آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1358آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔبؿیٟٙبی آثی1358آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ وبسثشد پٕپ1363آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ وبسثشد پٕپ1363آب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی04848وبسٌبٜ وبسثشد پٕپ1363آب

ٜ ٞبی  آثی 1438آب آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔذیشیت  ػبخت  ػبص

آة40000پظٚٞـی; تخللی30030ٔىب٘یه  ػیبالت 1460آب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی5S30030٘ظبْ آساػتٍی 1479آب

َ  تبػیؼبت 1493آب ٜ ٌیشی  ٚوٙتش ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٚػبئُ  ا٘ذاص

َ  تبػیؼبت 1493آب ٜ ٌیشی  ٚوٙتش ٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٚػبئُ  ا٘ذاص

َ  تبػیؼبت 1493آب ٜ ٌیشی  ٚوٙتش ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی30030ٚػبئُ  ا٘ذاص

ٝ 1552آب ٜ  پیٕب٘ىبسی  ؿجى آة40000پظٚٞـی; تخللی18018ٔذیشیت  وبسٌب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048تجٟیضات اثضاس دلیك كٙؼت آة ٚ ثشق پیـشفت1621ٝآب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048تجٟیضات اثضاس دلیك كٙؼت آة ٚ ثشق پیـشفت1621ٝآب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی48048تجٟیضات اثضاس دلیك كٙؼت آة ٚ ثشق پیـشفت1621ٝآب

ٜ  حفبظت1859آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٜ  حفبظت1859آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  حفبظت1859آب ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ٔمبٚٔت ٔلبِح1871آب آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ٔمبٚٔت ٔلبِح1871آب آة20000تخللی03232آصٔبیـٍب

ٜ  ٔمبٚٔت ٔلبِح1871آب آة40000پظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی; تخللی30030اسصیبثی عشح ٞبی التلبدی1881آب

ٓ ٞبی  اِىتشیىی  ٚ ٔىب٘یىی 1891آب َ  ػیؼت ٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی; تخللی483280اكٛ

آة20000ٟٔبستی30030ؿیٕی  فیضیه  آة 1897آب

آة20000تخللی30030ؿیٕی  فیضیه  آة 1897آب

آة20000ٟٔبستی30030ؿٙبخت ِِٛٝ ٚ اتلبالت1904آب

آة20000تخللی30030ؿٙبخت ِِٛٝ ٚ اتلبالت1904آب

ٝ ٞب1907آب ٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی304878وبسٌبٜ ؿیشٞب ٚ تّ

ٝ ٞب1907آب ٘یشٌٚب20000ٜتخللی304878وبسٌبٜ ؿیشٞب ٚ تّ

111 از 37صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04848وبسٌبٜ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی پٕپ ٞب1913آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04848وبسٌبٜ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی پٕپ ٞب1913آب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ؿیٕی  ػٕٛٔی 1925آب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ؿیٕی  ػٕٛٔی 1925آب

آة40000پظٚٞـی; تخللی304878ٔىب٘یه ػیبالت پیـشفت1936ٝآب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی; تخللی03232آصٔبیـٍبٜ اِىتشیؼتٝ كٙؼتی پیـشفت1987ٝآب

2001ISOآب و فاضالب 20000Hٟٔبستی1400118018  .S .E

2001ISOآب و فاضالب 20000Hتخللی1400118018  .S .E

2001ISOآب و فاضالب 40000Hپظٚٞـی- تخللی1400118018  .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی2010HSE12012آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی24024ٚ ٘ىبت ٕٔیضی 2012َISO14000آب و فاضالب .S .E

2013ISOآب و فاضالب 14000/OHSAS180012402440000پظٚٞـی- تخللیH .S .E

2015OHSASآب و فاضالب 20000Hٟٔبستی1800124024  .S .E

2015OHSASآب و فاضالب 20000Hتخللی1800124024  .S .E

2015OHSASآب و فاضالب 40000Hپظٚٞـی- تخللی1800124024  .S .E

20000Hٟٔبستی12820آؿٙبیی ثب تجٟیضات ایٕٙی ٚ ثٟذاؿتی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2059آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی12820آؿٙبیی ثب تجٟیضات ایٕٙی ٚ ثٟذاؿتی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2059آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12820آؿٙبیی ثب تجٟیضات ایٕٙی ٚ ثٟذاؿتی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2059آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب ؿجىٝ دفغ ثٟذاؿتی فبضالة ٚ تجٟیضات آ2072ٖآب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ دفغ ٔٛاد صایذ ؿیٕیبیی2103آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ دفغ ٔٛاد صایذ ؿیٕیبیی2103آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ دفغ ٔٛاد صایذ ؿیٕیبیی2103آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسیٟبی ٔشتجظ ثب آة2125آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسی ٞبی ٔشتجظ ثب آة ٚ فبضالة2126آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسی ٞبی ٔشتجظ ثب آة ٚ فبضالة2126آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسی ٞبی ٔشتجظ ثب آة ٚ فبضالة2126آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسی ٞبی ٔؼتمّٝ اص آة ٚ فبضالة2127آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018احشات صیؼت ٔحیغی تخّیٝ فبضالة ٞب2128آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018احشات صیؼت ٔحیغی تخّیٝ فبضالة ٞب2128آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018احشات صیؼت ٔحیغی تخّیٝ فبضالة ٞب2128آب و فاضالب .S .E
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40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اسصیبثی احشات صیؼت ٔحیغی عشح ٞبی آة ٚ فبضالة2144آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030اسصیبثی وبس ٚ صٔب2153ٖآب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اسصیبثی احشات صیؼت ٔحیغی عشح ٞبی فبضالة2155آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق2175آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق2175آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق2175آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی12012اكَٛ ایٕٙی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2176آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی12012اكَٛ ایٕٙی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2176آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ایٕٙی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2176آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی12012اكَٛ ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت دس آصٔبیـٍبٟٞب2177آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی12012اكَٛ ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت دس آصٔبیـٍبٟٞب2177آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت دس آصٔبیـٍبٟٞب2177آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ پذافٙذ غیشػب2190ُٔآب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی12012اكَٛ تٟیٝ ٌضاسؽ حٛادث2193آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی12012اكَٛ تٟیٝ ٌضاسؽ حٛادث2193آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ تٟیٝ ٌضاسؽ حٛادث2193آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12820اعفبء حشیك2243آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت دس كٙبیغ آة ٚ فبضالة2276آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018ثٟذاؿت آة2309آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018ثٟذاؿت آة2309آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018ثٟذاؿت آة2309آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030ثٟذاؿت آة ٚ اػتفبدٜ ٔجذد اص پؼبة2310آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی30030ثٟذاؿت آة ٚ فبضالة2311آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی30030ثٟذاؿت آة ٚ فبضالة2311آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030ثٟذاؿت آة ٚ فبضالة2311آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی606پیـٍیشی اص حٛادث2327آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث2333آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018سٚا٘ـٙبػی كٙؼتی2421آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018سٚا٘ـٙبػی كٙؼتی2421آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018سٚا٘ـٙبػی كٙؼتی2421آب و فاضالب .S .E
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40000Hپظٚٞـی- تخللی18018سٚؽ ٞبی أىبٖ ػٙجی2428آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030ػٛأُ ؿیٕیبیی صیبٖ آٚس صیؼت ٔحیغی2512آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012لبٖ٘ٛ ٔٙبثغ عجیؼی ٚ حفظ ٔحیظ صیؼت2528آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی181634ٔجب٘ی وٙتشَ ویفیت ٚ ثٟذاؿت آة ٚ فبضالة2590آب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18018ٔذیشیت ثحشا2614ٖآب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18018ٔذیشیت ثحشا2614ٖآب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ثحشا2614ٖآب و فاضالب .S .E

20000Hٟٔبستی18826ٔذیشیت ثحشاٖ ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحشاٖ ٞبی ویفی آة2617آب و فاضالب .S .E

20000Hتخللی18826ٔذیشیت ثحشاٖ ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحشاٖ ٞبی ویفی آة2617آب و فاضالب .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18826ٔذیشیت ثحشاٖ ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحشاٖ ٞبی ویفی آة2617آب و فاضالب .S .E

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832ٚ وبسثشد آٖ دس كٙؼت آة 2003َARC GISآب و فاضالب

2004AUTOآب و فاضالب  CAD24832آة20000ٟٔبستی

2004AUTOآب و فاضالب  CAD24832آة20000تخللی

2004AUTOآب و فاضالب  CAD24832آة40000پظٚٞـی- تخللی

آة40000پظٚٞـی- تخللی2009FMEA12012آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آة ٚ اػتفبدٜ ٔجذد اص فبضالة2032آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018آصٔبیـبت آة ٚ فبضالة2034آب و فاضالب

آة20000تخللی18018آصٔبیـبت آة ٚ فبضالة2034آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آصٔبیـبت آة ٚ فبضالة2034آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24832آصٔبیـبت فٙی تجٟیضات ٚ ٔبؿیٗ آالت2036آب و فاضالب

آة20000تخللی24832آصٔبیـبت فٙی تجٟیضات ٚ ٔبؿیٗ آالت2036آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی121628آصٔبیـبت وـت ٔیىشٚة2037آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی121628آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔحِّٟٛب2038آب و فاضالب

آة20000تخللی121628آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔحِّٟٛب2038آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی121628آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔحِّٟٛب2038آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18826(...ثتٗ ٚ )آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔلبِح 2039آب و فاضالب

آة20000تخللی18826(...ثتٗ ٚ )آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔلبِح 2039آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826(...ثتٗ ٚ )آصٔبیـبت ٔٛاد ٚ ٔلبِح 2039آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی121628آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2040آب و فاضالب

آة20000تخللی121628آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2040آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی121628آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2040آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی123244آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة ٚ فبضالة2041آب و فاضالب

آة20000تخللی123244آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة ٚ فبضالة2041آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی123244آصٔبیـٍبٜ آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة ٚ فبضالة2041آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ آة ٞب2042آب و فاضالب

آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ آة ٞب2042آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ آة ٞب2042آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ فبضالة2043آب و فاضالب

آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ فبضالة2043آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تلفیٝ فبضالة2043آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی آة ٚ فبضالة2045آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ویفیت فبضالة2046آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی03232آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه2047آب و فاضالب

آة20000تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه2047آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ ٞیذسِٚیه2047آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللیPROCESS MAPPING18018آؿٙبیی ثب 2048آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٔمشسات آة ٚ فبضالة2049آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ تلفیٝ فبضالة2052آب و فاضالب

آة20000تخللی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ تلفیٝ فبضالة2052آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی181634آؿٙبیی ثب پشٚطٜ ٞبی ِِٛٝ ٌزاسی، ؿجىٝ ٚ خغٛط ا٘تمبَ آة2058آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٔذسٖ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی2061آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب حفش چب2063ٜآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب حفظ حشیٓ چب2064ٜآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ؿبخق ٞبی ٔلشف ثٟی2071ٝٙآب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٚ تبػیؼبت آثشػب٘ی2073آب و فاضالب

آة20000تخللی12012آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٚ تبػیؼبت آثشػب٘ی2073آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٚ تبػیؼبت آثشػب٘ی2073آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٚ تبػیؼبت فبضالة2074آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826آؿٙبیی ثب ػیٛة ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط2076آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2089آب و فاضالب
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آة20000تخللی18018آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2089آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب وٙتشَ ٚ ٌٛاٞی ویفیت آة2089آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ٔبؿیٗ آالت ؿؼتـٛ ٚ سٚؿٟبی پبوؼبصی ؿجى2092ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ ٚ تٛصیغ آة2099آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی03232آؿٙبیی ثب آصٖٔٛ ٞبی ػٙجؾ ویفیت آة ٚ فبضالة2100آب و فاضالب

آة20000تخللی03232آؿٙبیی ثب آصٖٔٛ ٞبی ػٙجؾ ویفیت آة ٚ فبضالة2100آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232آؿٙبیی ثب آصٖٔٛ ٞبی ػٙجؾ ویفیت آة ٚ فبضالة2100آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2102آب و فاضالب

آة20000تخللی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2102آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2102آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب اكَٛ ٚ ٔجب٘ی تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی ویفی فبضالة2104آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12820آؿٙبیی ثب خغٛط تِٛیذ ٚ سٚؿٟبی تِٛیذ ا٘ٛاع وبالٞبی ٔٛسد ٘یبص كٙؼت آة ٚ فبضالة2105آب و فاضالب

ٝ ٞبی آثشػب٘ی ٚ تجٟیضات2106آب و فاضالب آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ؿجى

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب فشآیٙذ تبٔیٗ، تلفیٝ ٚ تٛصیغ آة2108آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012 ٚ ٘شْ افضاسٞبی ٟٔٙذػی آةGISآ٘بِیض ؿجىٝ ٞبی آة ؿٟشی ثب تّفیك 2115آب و فاضالب

آة20000تخللی12012 ٚ ٘شْ افضاسٞبی ٟٔٙذػی آةGISآ٘بِیض ؿجىٝ ٞبی آة ؿٟشی ثب تّفیك 2115آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012 ٚ ٘شْ افضاسٞبی ٟٔٙذػی آةGISآ٘بِیض ؿجىٝ ٞبی آة ؿٟشی ثب تّفیك 2115آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024اثضاس دلیك دس پشٚطٜ ٞبی فبضالة2116آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12820اثضاس دلیك دس كٙؼت آة ٚ فبضالة2117آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030اجشای ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2130آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی6814اجشای ؿجىٝ ٞبی دفغ ثٟذاؿتی فبضالة2131آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030اسصیبثی التلبدی پشٚطٜ ٞبی آة ثذٖٚ دسآٔذ2145آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030اسصیبثی التلبدی عشح ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی جٕغ آٚسی ٚ تلفیٝ فبضالة2147آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللیDIN606اػتب٘ذاسد 2157آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی ویفی آة ٚ فبضالة2164آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012اكالح ویفی ٚ تٛػؼٝ ٔٙبثغ آة صیش صٔیٙی2169آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826اكَٛ ٘مـٝ وـی تبػیؼبت2170آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ثشسػی ٞبی اوتـبفی ٔٙبثغ آة2180آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی دس ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی جٕغ آٚسی فبضالة2183آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی خغٛط ٚ وب٘بِٟبی ا٘تمبَ، ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2187آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ثٟؼبصی چبٟٞب2188آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی61622اكَٛ تؼٕیشٚ ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ٘مـٝ ثشداسی2192آب و فاضالب

آة20000تخللی61622اكَٛ تؼٕیشٚ ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ٘مـٝ ثشداسی2192آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی61622اكَٛ تؼٕیشٚ ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ٘مـٝ ثشداسی2192آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی482472اكَٛ ساٞجشی ٚ ٍٟ٘ذاسی فشآیٙذٞب ٚ تبػیؼبت تلفیٝ آة ٚ فبضالة2198آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ عشاحی تبػیؼبت ٚ ٘لت تجٟیضات2204آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018اكَٛ ػیت یبثی2205آب و فاضالب

آة20000تخللی18018اكَٛ ػیت یبثی2205آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018اكَٛ ٘مـٝ وـی2218آب و فاضالب

آة20000تخللی18018اكَٛ ٘مـٝ وـی2218آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ٘مـٝ وـی2218آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030اكَٛ ٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی2219آب و فاضالب

آة20000تخللی30030اكَٛ ٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی2219آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی2219آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030(ِجٗ فؼبَ)اكَٛ ٍٟ٘ذاسی تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2221آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012اكَٛ ٚ فشآیٙذٞبی اػتحلبَ، تلفیٝ ٚ تٛصیغ آة2225آب و فاضالب

آة20000تخللی12012اكَٛ ٚ فشآیٙذٞبی اػتحلبَ، تلفیٝ ٚ تٛصیغ آة2225آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٚ فشآیٙذٞبی اػتحلبَ، تلفیٝ ٚ تٛصیغ آة2225آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ٚ فشآیٙذٞبی تلفیٝ فبضالة2226آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24832 ٚ وبسثشد آٖ دس آة ٚ فبضالةGISاكَٛ ٚ ٔجب٘ی 2237آب و فاضالب

آة20000تخللی24832 ٚ وبسثشد آٖ دس آة ٚ فبضالةGISاكَٛ ٚ ٔجب٘ی 2237آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832 ٚ وبسثشد آٖ دس آة ٚ فبضالةGISاكَٛ ٚ ٔجب٘ی 2237آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ثبال٘ؼیً آة2238آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12820اكَٛ ٚ ٔجب٘ی تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی ؿیٕیبیی2239آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ فٙبٚسی ٘ب2241ٛ٘آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی ػٛأُ ویفی آة2268آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ا٘ٛاع ؿیشآالت كٙؼتی ٚ وبسثشد آٖ دس كٙؼت آة ٚ فبضالة2271آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ا٘ٛاع ؿیشآالت كٙؼتی ٚ وبسثشد آٖ دس كٙؼت آة ٚ فبضالة2271آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ا٘ٛاع ؿیشآالت كٙؼتی ٚ وبسثشد آٖ دس كٙؼت آة ٚ فبضالة2271آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012ا٘ٛاع ٘مـ2274ٝآب و فاضالب
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آة20000تخللی12012ا٘ٛاع ٘مـ2274ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ا٘ٛاع ٘مـ2274ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثتٗ ٚیظٜ آة ٚ فبضالة2281آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثشسػی ؿجىٝ آثشػب٘ی ٚ ٘ـت یبثی2283آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ثش٘بٔٝ سیضی ػیؼتٓ تٛصیغ آة2291آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٘ٛػبصی ػیؼتٓ ٞبی تٛصیغ آة2296آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٘ٛػبصی ػیؼتٓ ٞبی تٛصیغ آة2296آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٘ٛػبصی ػیؼتٓ ٞبی تٛصیغ آة2296آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ثشداسی اص چبٜ ٞبی آة ؿشة2306آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی دس تِٛیذ آة ؿشة2307آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی دس تِٛیذ آة ؿشة2307آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی دس تِٛیذ آة ؿشة2307آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2312آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ؿجىٝ ٞبی جٕغ آٚسی ٚ ا٘تمبَ فبضالة2313آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصتبػیؼبت آة ٚ فبضالة2314آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018(أٛس چبٟٞب ٚ ایؼتٍبٟٞب)ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصتبػیؼبت آة ٚ فبضالة2315آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی48048ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی خغٛط ٚ وب٘بِٟبی ا٘تمبَ، ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2316آب و فاضالب

آة20000تخللی48048ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی خغٛط ٚ وب٘بِٟبی ا٘تمبَ، ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2316آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی خغٛط ٚ وب٘بِٟبی ا٘تمبَ، ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2316آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ػیؼتٓ تلفیٝ فبضالة2317آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی301646ثٟؼبصی، ثبصػبصی ٚ تشٔیٓ  ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2318آب و فاضالب

آة20000تخللی301646ثٟؼبصی، ثبصػبصی ٚ تشٔیٓ  ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2318آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی301646ثٟؼبصی، ثبصػبصی ٚ تشٔیٓ  ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2318آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة2324آب و فاضالب

آة20000تخللی12012پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة2324آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012پبیؾ ویفی ٔٙبثغ آة2324آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی301646پشٚطٜ ٞبی ؿٙبخت ٚ وٙتشَ ویفیت ٔٙبثغ آة2325آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030پؼبة ٞب2326آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2328آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048تبػیؼبت آثشػب٘ی2329آب و فاضالب

111 از 44صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

آة20000ٟٔبستی30030تبػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی آة ٚ فبضالة2330آب و فاضالب

آة20000تخللی30030تبػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی آة ٚ فبضالة2330آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تبػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی آة ٚ فبضالة2330آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832تبػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط فبضالة ٚ ٞٛادٜ ٞب2331آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2338آب و فاضالب

آة20000تخللی12012تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2338آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیج آصٖٔٛ ٞبی آة ٚ فبضالة2338آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832تجٟیض ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص چبٜ پبی2339ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تجٟیضات تلفیٝ خب٘ٝ ٞبی فبضالة2341آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی6814تجٟیضات ٚ ؿیشآالت ٔذسٖ ؿجىٝ تٛصیغ آة2342آب و فاضالب

آة20000تخللی6814تجٟیضات ٚ ؿیشآالت ٔذسٖ ؿجىٝ تٛصیغ آة2342آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی6814تجٟیضات ٚ ؿیشآالت ٔذسٖ ؿجىٝ تٛصیغ آة2342آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تلفیٝ فبضالة دس جٛأغ وٛچه2350آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012تلفیٝ ِجٗ ٔبصاد2351آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی123244تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی پٕپٟب2353آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24832تؼٕیشات خغٛط ا٘تمبَ ٚ ؿجىٝ ٞبی آثشػب٘ی2354آب و فاضالب

آة20000تخللی24832تؼٕیشات خغٛط ا٘تمبَ ٚ ؿجىٝ ٞبی آثشػب٘ی2354آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832تؼٕیشات خغٛط ا٘تمبَ ٚ ؿجىٝ ٞبی آثشػب٘ی2354آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18826تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ػٛأُ ٟٔٓ دس آصٔبیـٍبٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2355آب و فاضالب

آة20000تخللی18826تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ػٛأُ ٟٔٓ دس آصٔبیـٍبٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2355آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ػٛأُ ٟٔٓ دس آصٔبیـٍبٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2355آب و فاضالب

ٜ ٞبی آة صیشصٔیٙی ٚ آصٔبیـبت پٕپبط2356آب و فاضالب آة40000پظٚٞـی- تخللی18018تؼییٗ ٔـخلبت ٞیذسِٚیىی ػفش

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012تىِٙٛٛطی ػبخت2363آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تّشا٘غ ٞبی ٞٙذػی ٚ اثؼبدی2368آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30838تّٝ ٔتشی ٚ تّٝ وٙتش2369َآب و فاضالب

آة20000تخللی30838تّٝ ٔتشی ٚ تّٝ وٙتش2369َآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30838تّٝ ٔتشی ٚ تّٝ وٙتش2369َآب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12820تٟیٝ ٘مـٝ ٔؼیشٞب2374آب و فاضالب

آة20000تخللی12820تٟیٝ ٘مـٝ ٔؼیشٞب2374آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018چٍٍٛ٘ی ؿٙبػبیی ٚ تؼییٗ ٔمذاس ػبُٔ ٞبی ٔیىشٚثی، فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی آة ٚ فبضالة2382آب و فاضالب
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آة20000ٟٔبستی18018حشیٓ ٔٙبثغ آة2383آب و فاضالب

آة20000تخللی18018حشیٓ ٔٙبثغ آة2383آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018حشیٓ ٔٙبثغ آة2383آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی12012سٚؽ ٞبی تلفیٝ آة2429آب و فاضالب

آة20000تخللی12012سٚؽ ٞبی تلفیٝ آة2429آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؽ ٞبی تلفیٝ آة2429آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024سٚؽ ٞبی كشفٝ جٛیی دس ٔلشف آة2432آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ تبٔیٗ ٚ تٛصیغ آة2434آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ تلفیٝ فبضالة2435آب و فاضالب

آة20000تخللی30030سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ تلفیٝ فبضالة2435آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ تلفیٝ فبضالة2435آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی48048سٚؿٟبی اجشای پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2437آب و فاضالب

آة20000تخللی48048سٚؿٟبی اجشای پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2437آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؿٟبی ثٟشٜ ثشداسی2438آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024سٚؿٟبی ِِٛٝ ٌزاسی دس ؿجىٝ ٚ خظ ا٘تمبَ فبضالة2443آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی301646سٚؿٟبی ٘ٛیٗ ٘ٛػبصی ٚ ثبصػبصی ؿجىٝ ٞبی جٕغ آٚسی فبضالة2445آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللیAMR24024ػیؼتٓ ٞبی اتٛٔبػیٖٛ لشائت اص ساٜ دٚس وٙتٛس 2458آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24024ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2459آب و فاضالب

آة20000تخللی24024ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2459آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2459آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ػیؼتٓ ٞبی وّشص٘ی ٚ حٛادث ٔشثٛع2462ٝآب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی42850ؿجىٝ جٕغ آٚسی آة ٞبی ػغحی ٚ فبضالة2471آب و فاضالب

آة20000تخللی42850ؿجىٝ جٕغ آٚسی آة ٞبی ػغحی ٚ فبضالة2471آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ؿٙبخت اكَٛ فٙی ٚ ٘ظبست ثش اجشای ؿجىٝ آة ٚ فبضالة2475آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ؿٙبخت ا٘ٛاع پٕپ ٞب2477آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30838ؿٙبخت ا٘ٛاع پٕپ ٞب ٚ ٔجب٘ی عشاحی ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط2478آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ؿٙبخت ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٔىب٘یىی ٚ اِىتشیىی2480آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ؿٙبخت ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٔىب٘یىی ٚ اِىتشیىی2480آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ؿٙبخت ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٔىب٘یىی ٚ اِىتشیىی2480آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048ؿٙبػبیی ٚ تؼییٗ ٔمذاس ػبُٔ ٞبی ٔیىشٚثی ٚ ثیِٛٛطیه آة ٚ فبضالة2481آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ؿیشٞبی وٙتشِی ٚ اتٛٔبت دس ؿجىٝ ٞبی آثشػب٘ی2482آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012(ٔمذٔبتی)ؿیٕی آة 2483آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ؿیٜٛ ٞبی تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیج آصٟٔٛ٘بی ویفجت آة2488آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2490آب و فاضالب

آة20000تخللی18018عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2490آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018عشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ آة2490آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی48048عشاحی ؿجىٝ تٛصیغ آة2491آب و فاضالب

آة20000تخللی48048عشاحی ؿجىٝ تٛصیغ آة2491آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048عشاحی ؿجىٝ تٛصیغ آة2491آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048عشاحی ؿجىٝ جٕغ آٚسی فبضالة2492آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستیGIS24024عشاحی ؿجىٝ ٞب ثب اػتفبدٜ اص 2493آب و فاضالب

آة20000تخللیGIS24024عشاحی ؿجىٝ ٞب ثب اػتفبدٜ اص 2493آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللیGIS24024عشاحی ؿجىٝ ٞب ثب اػتفبدٜ اص 2493آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی42850عشاحی ؿجىٝ ٞبی جٕغ آٚسی فبضالة ٚ آة ٞبی ػغحی2494آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030عشاحی ؿجىٝ ٞبی ٘ٛیٗ تٛصیغ آة ؿشة2495آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030عشاحی ؿجىٝ ٞبی ٘ٛیٗ جٕغ آٚسی فبضالة2496آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826عشاحی ٚ اجشای ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط2499آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018عشاحی ٚ اجشای پٕپبط چب2500ٜآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048عشاحی ٚ اجشای تلفیٝ خب٘ٝ آة2501آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048عشاحی ٚ اجشای تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2502آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018عشاحی ٚ اجشای فشآیٙذٞبی آة ٚ فبضالة2503آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی ؿجىٝ تٛصیغ2504آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018فشآیٙذ تلفی2514ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012فشآیٙذ تلفیٝ آة2515آب و فاضالب

ٝ ی آة ٚ فبضالة2516آب و فاضالب آة40000پظٚٞـی- تخللی18018فشآیٙذٞبی تلفی

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030لٛا٘یٗ آییٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ تلٛیت ٘بٔٝ ٞبی ٔشتجظ ثب كٙؼت آة ٚ فبضالة2530آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشتجظ ثب ویفیت آة2539آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللیARC GIS12012 دس ٟٔٙذػی ٔٙبثغ آة ثب اػتفبدٜ اص  ARC VIEWوبسثشد 2542آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024  دس آة ثذٖٚ دسآٔذGISوبسثشد 2543آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی03232وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب ٘مـ2545ٝآب و فاضالب
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آة20000تخللی03232وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب ٘مـ2545ٝآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232وبسٌبٜ آؿٙبیی ثب ٘مـ2545ٝآب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی04040وبسٌبٜ اجشایی ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2549آب و فاضالب

آة20000تخللی04040وبسٌبٜ اجشایی ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2549آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04040وبسٌبٜ اجشایی ؿجىٝ ٞبی آة ٚ فبضالة2549آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثٟشٜ ٚسی دس ثٟشٜ ثشداسی آة ٚ فبضالة2550آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثٟشٜ ٚسی دس ثٟشٜ ثشداسی تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2551آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2552آب و فاضالب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2552آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2552آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تلفیٝ خب٘ٝ ٞب آة2553آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص تلفیٝ خب٘ٝ ٞبی فبضالة2554آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی03232(أٛس چبٟٞب ٚ ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط)وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی اصتبػیؼبت آة ٚ فبضالة2555آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی121628وبسٌبٜ تجٟیضات آة2556آب و فاضالب

آة20000تخللی121628وبسٌبٜ تجٟیضات آة2556آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی121628وبسٌبٜ تجٟیضات آة2556آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12820تجٟیض ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص چبٟٞبی پبیٝ –وبسٌبٜ حفبسی 2557آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی04848وبسٌبٜ ػّٕیبت اجشایی ِِٛٝ ٌزاسی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2558آب و فاضالب

آة20000تخللی04848وبسٌبٜ ػّٕیبت اجشایی ِِٛٝ ٌزاسی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2558آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ػّٕیبت اجشایی ِِٛٝ ٌزاسی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2558آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی61622وبسٌبٜ وبسثشد پٕپ2559آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848وبسٌبٜ ٘لت پٕپ ٞبی ػب٘تشیفٛط دستبػیؼبت2560آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی61622وبسٌبٜ ٘مـٝ ثشداسی2561آب و فاضالب

آة20000تخللی61622وبسٌبٜ ٘مـٝ ثشداسی2561آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی61622وبسٌبٜ ٘مـٝ ثشداسی2561آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24832وبسٌبٜ ٘مـٝ وـی ػبختٕبٖ ٚ تبػیؼبت ثب اتٛوذ2562آب و فاضالب

آة20000تخللی24832وبسٌبٜ ٘مـٝ وـی ػبختٕبٖ ٚ تبػیؼبت ثب اتٛوذ2562آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832وبسٌبٜ ٘مـٝ وـی ػبختٕبٖ ٚ تبػیؼبت ثب اتٛوذ2562آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ اص ساٜ دٚس دس تبػیؼبت آثی2565آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018وٙتشَ ثٛ دس تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2566آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی18018وٙتشَ ویفیت آة ٚ فبضالة2570آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024وٙتشَ ویفیت فبضالة2572آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ویفیت آة2576آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ویفیت آة ٚ تغییشات آٖ دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2577آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018ٌٙذصدایی آة ٚ فبضالة2578آب و فاضالب

آة20000تخللی18018ٌٙذصدایی آة ٚ فبضالة2578آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ٌٙذصدایی آة ٚ فبضالة2578آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی481664ٔجب٘ی عشاحی ، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ایؼتٍبٟٞبی پٕپبط2582آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی48048ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ آة2583آب و فاضالب

آة20000تخللی48048ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ آة2583آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ آة2583آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ فبضالة2584آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ فبضالة2584آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ فبضالة2584آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔجب٘ی عشاحی، ٔذیشیت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اصٔخبص2585ٖآب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی606ٔجب٘ی عشاحی ٚ ساٞجشی فشآیٙذٞبی اػتحلبَ، تلفیٝ ٚ تٛصیغ آة2587آب و فاضالب

ٝ ی فبضالة2588آب و فاضالب آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔجب٘ی عشاحی ٚ ساٞجشی فشآیٙذٞبی تلفی

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔجب٘ی عشاحی ٚ ٘ٛػبصی ػیؼتٓ ٞبی تٛصیغ آة ؿشة2589آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔحبػجٝ  ٚ سٚؽ ٞبی تؼییٗ حشیٓ ویفی ٔٙبثغ آة2593آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826ٔذیشیت ثحشاٖ دس تلفیٝ خب٘ٝ ٞب2615آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826ٔذیشیت ثحشاٖ دس ؿجىٝ فبضالة2616آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18826ٔذیشیت ثش٘بٔٝ سیضی آة2619آب و فاضالب

آة20000تخللی18826ٔذیشیت ثش٘بٔٝ سیضی آة2619آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826ٔذیشیت ثش٘بٔٝ سیضی آة2619آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی36036ٔذیشیت ثش٘بٔٝ سیضی آة ٚ فبضالة2620آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی2622آب و فاضالب

آة20000تخللی18018ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی2622آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی2622آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی فبضالة ٚ آثٟبی ػغحی2623آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2624آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی606ٔذیشیت ثٟیٙٝ ٔلشف دس آة ٚ فبضالة2629آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ؿجىٝ تٛصیغ آة2648آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048ٔذیشیت فشآیٙذٞبی تلفیٝ خب٘ٝ فبضالة2652آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی30030ٔذیشیت ٔلشف آة2660آب و فاضالب

آة20000تخللی30030ٔذیشیت ٔلشف آة2660آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ٔلشف آة2660آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ٔٙبثغ ٚ ٔلبسف2662آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثٟشٜ ثشداسی اص ٔٙبثغ آة2666آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی48048ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2667آب و فاضالب

آة20000تخللی48048ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2667آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی48048ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2667آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٕٔیضی ٔلشف آة2685آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24832ٟٔٙذػی ٔجذد تبػیؼبت ٚ تجٟیضات آة2694آب و فاضالب

آة20000تخللی24832ٟٔٙذػی ٔجذد تبػیؼبت ٚ تجٟیضات آة2694آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832ٟٔٙذػی ٔجذد تبػیؼبت ٚ تجٟیضات آة2694آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٟٔٙذػی ٔجذد تلفیٝ خب٘ٝ ٞب2695آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012ٟٔٙذػی ٔٙبثغ آة2698آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔیىشٚثیِٛٛطی آة ٚ فبضالة2700آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024٘ب٘ٛ تىِٙٛٛطی دس كٙؼت آة ٚ فبضالة2701آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18826٘مـٝ ثشداسی2713آب و فاضالب

آة20000تخللی18826٘مـٝ ثشداسی2713آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18826٘مـٝ ثشداسی2713آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی18826٘مـٝ وـی وبسٞبی آثی2715آب و فاضالب

آة20000تخللی18826٘مـٝ وـی وبسٞبی آثی2715آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی123244ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات ا٘ٛاع اِىتشٚٔٛتٛسٞب ؿیشآالت ٚ پٕپ ٞب2719آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30838ٍٟ٘ذاسی ٚ ساٞجشی تبػیؼبت وّشص٘ی2721آب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی42850ٍٟ٘ذاسی ٚ ساٞجشی تجٟیضات آصٔبیـٍب2722ٜآب و فاضالب

آة20000تخللی42850ٍٟ٘ذاسی ٚ ساٞجشی تجٟیضات آصٔبیـٍب2722ٜآب و فاضالب

آة20000ٟٔبستی24024ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی آة2723آب و فاضالب

آة20000تخللی24024ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی آة2723آب و فاضالب
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آة40000پظٚٞـی- تخللی24024ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی آة2723آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832ٚیذئٛ ٔتشی2725آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی606ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطِی دس پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2320آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی606ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی دس تبػیؼبت چب2321ٜآب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی606ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی دس تبػیؼبت دفغ ٚ تلفیٝ فبضالة2322آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی12012ثٟیٙٝ ػبصی ٚ ٔلشف ا٘شطی دس كٙبیغ2323آب و فاضالب

ا٘شطی20000ٟٔبستی24024ٔذیشیت ا٘شطی2611آب و فاضالب

ا٘شطی20000تخللی24024ٔذیشیت ا٘شطی2611آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ا٘شطی2611آب و فاضالب

ا٘شطی20000ٟٔبستی12012ٔذیشیت ا٘شطی تخللی ثشق2612آب و فاضالب

ا٘شطی20000تخللی12012ٔذیشیت ا٘شطی تخللی ثشق2612آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ا٘شطی تخللی ثشق2612آب و فاضالب

ا٘شطی20000ٟٔبستی606ٕٔیضی ا٘شطی2683آب و فاضالب

ا٘شطی20000تخللی606ٕٔیضی ا٘شطی2683آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی606ٕٔیضی ا٘شطی2683آب و فاضالب

ا٘شطی20000ٟٔبستی12012ٕٔیضی ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیغ آة ٚ ثشق ٚ سٚؿٟبی وبٞؾ ٞضیٙٝ ثشق ٔلشفی2684آب و فاضالب

ا٘شطی20000تخللی12012ٕٔیضی ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیغ آة ٚ ثشق ٚ سٚؿٟبی وبٞؾ ٞضیٙٝ ثشق ٔلشفی2684آب و فاضالب

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٕٔیضی ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیغ آة ٚ ثشق ٚ سٚؿٟبی وبٞؾ ٞضیٙٝ ثشق ٔلشفی2684آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیMini Tab18018آٔٛصؽ ٘شْ افضاس 2114آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیERP18826دػتٛساِؼُٕ 2414آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی24832(IT)فٗ آٚسی اعالػبت2518آب و فاضالب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی12012ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی ٞٛؿٕٙذ2625آب و فاضالب

سایب20000ٝ٘تخللی12012ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی ٞٛؿٕٙذ2625آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ثٟشٜ ثشداسی ٞٛؿٕٙذ2625آب و فاضالب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی12012ٔٙبثغ ٔشجغ اِىتشٚ٘یىی2686آب و فاضالب

سایب20000ٝ٘تخللی12012ٔٙبثغ ٔشجغ اِىتشٚ٘یىی2686آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی12012ٔٙبثغ ٔشجغ اِىتشٚ٘یىی2686آب و فاضالب

ؿجى20000ٟٝٔبستی12012آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وّیذٞبی تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی آٟ٘ب2055آب و فاضالب

ؿجى20000ٝتخللی12012آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وّیذٞبی تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی آٟ٘ب2055آب و فاضالب

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2060آب و فاضالب
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ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2060آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2060آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24832اثضاسٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی2120آب و فاضالب

ؿجى20000ٟٝٔبستی12820اػتب٘ذاسدٞبی خبصٖ ٞبی تٛصیغ ٚ اكَٛ ٘لت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص آٟ٘ب2162آب و فاضالب

ؿجى20000ٝتخللی12820اػتب٘ذاسدٞبی خبصٖ ٞبی تٛصیغ ٚ اكَٛ ٘لت ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص آٟ٘ب2162آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634اكَٛ ػیت یبثی ٔذاسٞبی فشٔب2206ٖآب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی ٔذاسات اِىتشیىی ٚ ثشلی2220آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی606ا٘تخبة تجٟیضات اِىتشیىی دس تبثّٛ ثشق2266آب و فاضالب

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018ثشسػی ػیؼتٓ ٞبی لذست2282آب و فاضالب

ؿجى20000ٝتخللی18018ثشسػی ػیؼتٓ ٞبی لذست2282آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012ثشلٍیشٞب2285آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12820ؿٙبخت ا٘ٛاع اِىتشٚٔٛتٛس2476آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12820ػیت یبثی وبثُ پبی2513ٝآب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012ٔذاسات تشتیجی2595آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012ٔذاسات تشویجی2596آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012ٔذاسٞبی ٔٙغمی2597آب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012٘حٜٛ ا٘تخبة ٚ وبسثشد وبث2703ُآب و فاضالب

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیAC/DC18018ٍٟ٘ذاسی ٚ ػیت یبثی ٔبؿیٗ ٞبی 2720آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی2005BSC24024آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیDOE18018عشاحی آصٔبیـبت 2008آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی2020QFD12820آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب 2022َSPCآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب 2022َSPCآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب 2022َSPCآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی2025WTO606آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آییٗ دادسػی ٔذ٘ی2027آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ثب٘ىی)آییٗ ٘بٔٝ اجشایی ػّٕیبت ثب٘ىی2028آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آییٗ ٘بٔٝ وٕیؼیٖٛ ٔؼبٔالت2029آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024آییٗ ٍ٘بسؽ ٚ اكَٛ ٔىبتجبت اداسی2030آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024آییٗ ٍ٘بسؽ ٚ اكَٛ ٔىبتجبت اداسی2030آب و فاضالب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024آییٗ ٍ٘بسؽ ٚ اكَٛ ٔىبتجبت اداسی2030آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012آییٗ ٍ٘بسؽ ٔىبتجبت حمٛلی2031آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستیISO900012012آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ػشی 2050آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللیISO900012012آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ػشی 2050آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیISO900012012آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ػشی 2050آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036آؿٙبیی ثب لبٖ٘ٛ وبس2077آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسا2079ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسا2079ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب لشاسدادٞب ٚ ٔمشسات پیٕب٘ىبسا2079ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب لٛاػذ ٚ لشاسدادٞبی پیٕب٘ىبساٖ ٚ تِٛیذ وٙٙذٌب2080ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔبِیبتی2081آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔضایذٜ ٚ ٔٙبلل2082ٝآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حبوٓ ثش ؿٟشداسیٟب ٚ وٕیؼیٖٛ ٞب2083آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات عشحٟبی ػٕشا٘ی آة ٚ فبضالة2085آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات عشحٟبی ػٕشا٘ی آة ٚ فبضالة2085آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات عشحٟبی ػٕشا٘ی آة ٚ فبضالة2085آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات لشاسدادٞب ٚ پیٕبٖ ٞب2086آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٘حٜٛ تّٕه اساضی  ثشای عشحٟبی ػٕشا٘ی دِٚتی ٚ ػٕٛٔی2087آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٘ظبْ تحَٛ اداسی2096آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیISO606آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد 2101آب و فاضالب

ٜ ٞبی التلبدی2109آب و فاضالب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثٍٙب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ، لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات تجبست داخّی ٚ ثیٗ ا2110ُِّٕآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036آٔبس ٚ وبسثشد آٖ دس ٔذیشیت2111آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی36036آٔبس ٚ وبسثشد آٖ دس ٔذیشیت2111آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036آٔبس ٚ وبسثشد آٖ دس ٔذیشیت2111آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024اثضاسٞبی تٛػؼٝ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2121آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024اثضاسٞبی تٛػؼٝ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2121آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024اثضاسٞبی تٛػؼٝ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2121آب و فاضالب

َ وٙٙذ2134ٜآب و فاضالب ٖ ٞبی وٙتش ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اختیبسات ػبصٔب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606اخالق حشفٝ ای2135آب و فاضالب

111 از 53صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اداسٜ ٔٛحشجّؼبت2136آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030اسصیبثی التلبدی عشح ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2146آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030اسصیبثی التلبدی عشح ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2146آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اسصیبثی التلبدی عشح ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی آة ٚ فبضالة2146آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18826اسصیبثی التلبدی عشحٟبی تٛصیغ آة ٚ تلفیٝ خب2148ٝ٘آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙب2151ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙب2151ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018اسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙب2151ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اسصیبثی ػّٕىشد ٔـبٚساٖ ٚ پیٕب٘ىبسا2152ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی4424024اكُ 2168آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012اكَٛ ثبیٍب٘ی2178آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012اكَٛ ثبیٍب٘ی2178آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ثبیٍب٘ی2178آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036اكَٛ ثبیٍب٘ی ٚ عجمٝ ثٙذی اػٙبد2179آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی2181آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی2181آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی2181آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024(MRP)اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٛاد2184آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ تٟیٝ ٚ تذٚیٗ لشاسدادٞب2194آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036اكَٛ تٟیٝ ٚ تٙظیٓ لشاسدادٞبی ثیٗ إِّّی2195آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036اكَٛ حؼبثذاسی2196آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی36036اكَٛ حؼبثذاسی2196آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036اكَٛ حؼبثذاسی2196آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(پیـشفتٝ)اكَٛ ػشپشػتی 2199آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012(ٔمذٔبتی)اكَٛ ػشپشػتی 2200آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012(ٔمذٔبتی)اكَٛ ػشپشػتی 2200آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012(ٔمذٔبتی)اكَٛ ػشپشػتی 2200آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ؿجیٝ ػبصی ٚ تحّیُ ػیؼتٕٟب2202آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012اكَٛ عجمٝ ثٙذی ٚ وذٌزاسی ٔذاسن2203آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012اكَٛ عجمٝ ثٙذی ٚ وذٌزاسی ٔذاسن2203آب و فاضالب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ لشاسدادٞبی ثبصسٌب٘ی2207آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012اكَٛ وٙتشَ ٔذاسن ٚ ٔؼتٙذات2212آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012اكَٛ وٙتشَ ٔذاسن ٚ ٔؼتٙذات2212آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ وٙتشَ ٔذاسن ٚ ٔؼتٙذات2212آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی2213آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی2213آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی2213آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030اكَٛ ٔذیشیت2214آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030اكَٛ ٔذیشیت2214آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٔذیشیت2214آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوش2228ٜآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٚ لٛا٘یٗ ثی2230ٕٝآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ثش٘بٔٝ سیضی تٛػؼٝ التلبدی2234آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2235آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیR&D606اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ تحمیك ٚ تٛػؼٝ كٙؼتی ٚ ػبختبس ٚاحذٞبی 2240آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024(پیـشفتٝ) LCاػتجبسات اػٙبدی2244آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024(ٔمذٔبتی) LCاػتجبسات اػٙبدی2245آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024التلبد تٛػؼ2248ٝآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012التلبد ػٕٛٔی2250آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030التلبد ٟٔٙذػی2252آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030التلبد ٟٔٙذػی2252آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030التلبد ٟٔٙذػی2252آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012(لٛا٘یٗ ٔمشسات ٚ دػتٛساِؼُٕ ٞب)أٛس سفبٞی وبسوٙب2260ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024أٛس ٌٕشوی ٚ تشخیق وبال2262آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ا٘ذیـٝ ٞبی ٘ٛ دس ٔذیشیت2269آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2288آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی2289آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ثش٘بٔٝ سیضی تٛػؼٝ ٞبی التلبدی، اجتٕبػی ٚ فشٍٞٙی2290آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ أٛس خذٔبت2293آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30838ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط2294ٜآب و فاضالب
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ػٕٛٔی20000تخللی30838ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط2294ٜآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30838ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط2294ٜآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت عشح ٞبی آة ٚ فبضالة2295آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت عشح ٞبی آة ٚ فبضالة2295آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت عشح ٞبی آة ٚ فبضالة2295آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه2297آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه2297آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه2297آب و فاضالب

ٜ ٔذت2300آب و فاضالب ٖ ٔذت ٚ وٛتب ٝ سیضی ثّٙذٔذت، ٔیب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ثش٘بٔ

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012ثشٖٚ ػپبسی ٚ خلٛكی ػبصی2301آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012ثشٖٚ ػپبسی ٚ خلٛكی ػبصی2301آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ثٛدجٝ ثٙذی2302آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036ثٛدجٝ سیضی ػّٕیبتی2305آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی36036ثٛدجٝ سیضی ػّٕیبتی2305آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036ثٛدجٝ سیضی ػّٕیبتی2305آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012ثٟجٛد ٔؼتٕش2308آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012ثٟجٛد ٔؼتٕش2308آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ثٟجٛد ٔؼتٕش2308آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024تجضیٝ ٚ تحّیُ اداسی2332آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تجضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب اعالػبت ٚ الذأبت اكالحی ٚ پیـٍیشا2334ٝ٘آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیMSA18018تجضیٝ ٚ تحّیُ ػیؼتٕٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی2335آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036تجضیٝ ٚ تحّیُ كٛستٟبی ٔبِی2336آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012تحمیمبت ثبصاسیبثی2343آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تحّیُ ٞضیٙٝ ٞب ٚ تلٕیٓ ٌیشی2344آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تحَٛ اػتشاتظیه2346آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030تـىیالت ٚ ػبصٔب٘ذٞی2349آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تلٕیٓ ٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔبِی2352آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تفىش اػتشاتظیه2358آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012تفىش ػیؼتٕی2359آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تفىش ٘بة2360آب و فاضالب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606تىشیٓ اسثبة سجٛع2361آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036تىٙیه ٞبٚ سٚؿٟبی استمبء ٚ ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی2366آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی48048تٟیٝ ثٛدجٝ ٚ وٙتشَ ٞضی2373ٝٙآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012جب٘ـیٗ پشٚسی2378آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018چٍٍٛ٘ی تذٚیٗ عشحٟبی پظٚٞؾ2381آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024حؼبثذاسی پشٚط2388ٜآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030حؼبثذاسی لیٕت تٕبْ ؿذ2394ٜآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018حؼبثشػی ػّٕیبتی2401آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012حمٛق ٚ دػتٕضد2403آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024خلٛكی ػبصی دس ؿشوت آة ٚ فبضالة2407آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(POKA YOKE)خغب ٘بپزیشػبصی2408آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024دسآٔذٞب ٚ ا٘ٛاع آ2412ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚا٘ـٙبػی ثبصاس2420آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030(ٔمذٔبتی)سٚؽ تحمیك2423آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030(ٔمذٔبتی)سٚؽ تحمیك2423آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030(ٔمذٔبتی)سٚؽ تحمیك2423آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024سٚؽ تحمیك  ٚ آٔبس وبسثشدی دس ٔحیظ صیؼت2424آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030سٚؽ تحمیك پیـشفت2426ٝآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؽ ٞبی اسصیبثی احشثخـی  آٔٛصؽ2427آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018سٚؽ ٞبی جزة ٚ اػتخذا2430ْآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018(PS)سٚؽ ٞبی حُ ٔؼبِٝ  2431آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018(PS)سٚؽ ٞبی حُ ٔؼبِٝ  2431آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(PS)سٚؽ ٞبی حُ ٔؼبِٝ  2431آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018سٚؽ ٞبی ٘یبصػٙجی آٔٛصؽ2436آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؿٟبی تٟیٝ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص وؼت ٚ وبس2441آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؿٟبی وٙتشَ دادٜ ٞب ٚ تحّیُ آٔبسی2442آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٞجشی2447آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030ػبصٔب٘ذٞی2448آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030ػبصٔب٘ذٞی2448آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ػبصٔب٘ذٞی2448آب و فاضالب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(CSM)ػٙجؾ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی سضبیت ٔـتشی 2450آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ اتٛٔبػیٖٛ اداسی2453آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞب2456آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞب2456آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞب2456آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞبی وبسثشدی خشیذ ٚ تذاسوبت2457آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞبی وبسثشدی خشیذ ٚ تذاسوبت2457آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞبی وبسثشدی خشیذ ٚ تذاسوبت2457آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ػیؼتٓ ٞبی وٙتشِی ٚ ٘ظبست ٚ سإٞٙبیی دس ٔذیشیت2463آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030(MIS)ػیؼتٕٟبی اعالػبتی ٔذیشیت 2464آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030(MIS)ػیؼتٕٟبی اعالػبتی ٔذیشیت 2464آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030(MIS)ػیؼتٕٟبی اعالػبتی ٔذیشیت 2464آب و فاضالب

ٓ ٞبی سٚصآٔذ تبٔیٗ، ثبصاسیبثی ٚ تٛصیغ وبال2465آب و فاضالب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ػیؼت

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ؿبخق ٞبی وبسآیی ٚ احشثخـی دس تجٟیضات2468آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ؿشایظ ػٕٛٔی ٚ خلٛكی پیٕبٖ ٚ ثخـٙبٔٝ ٞب2472آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ؿیٜٛ ٞبی ایجبد اٍ٘یضٜ ٚ استمبء سٚحیٝ وبسوٙب2484ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی60060عشح عجمٝ ثٙذی ٚ اسصؿیبثی ٔـبغ2507ُآب و فاضالب

ٝ یبثی ػبصٔب2508ٖآب و فاضالب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606ػبسض

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ػذْ لغؼیت2509آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018فٖٙٛ افضایؾ ثٟشٜ ٚسی2519آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018فٖٙٛ ٔلبحجٝ اػتخذأی2520آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػؼٝ وـٛس2522آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018لبٖ٘ٛ تجبست2524آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018لبٖ٘ٛ ٔحبػجبت ػٕٛٔی2527آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اداسی2532آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اداسی2532آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اداسی2532آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اػتخذأی وـٛسی2533آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ثبصسٌب٘ی خبسجی2535آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی لشاسدادٞب2536آب و فاضالب
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ػٕٛٔی20000تخللی12012لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی لشاسدادٞب2536آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی لشاسدادٞب2536آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی606لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی2538آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی606لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی2538آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات حمٛلی2538آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018(Team work)وبس ٌشٚٞی 2541آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018(Team work)وبس ٌشٚٞی 2541آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(Team work)وبس ٌشٚٞی 2541آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018وٙتشَ ویفیت2569آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔجب٘ی ػّٓ التلبد2586آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔجٕٛػٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔبِی ٔحبػجبتی ٚ حمٛلی حبوٓ ثش ؿشوتٟبی دِٚتی2592آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(EFQM)ٔذَ تؼبِی ػبصٔب٘ی2598آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذِٟبی تلٕیٓ ٌیشی دس ٔذیشیت2600آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذِٟبی تلٕیٓ ٌیشی دس ٔذیشیت2600آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذِٟبی تلٕیٓ ٌیشی دس ٔذیشیت2600آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت آٔٛصؽ2601آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی1001512012ٔذیشیت آٔٛصؿی ثش اػبع اػتب٘ذاسد 2602آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیCRM18018ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی2604آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت اػتشع2605آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت اػٙبد ٚ ٔذاسن ٚ اكَٛ ثبیٍب٘ی2607آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت اػٙبد ٚ ٔذاسن ٚ اكَٛ ثبیٍب٘ی2607آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت اػٙبد ٚ ٔذاسن ٚ اكَٛ ثبیٍب٘ی2607آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت التضبیی2608آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ثبصسٌب٘ی2613آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ثٛدجٝ ٚ ٔٙبثغ2621آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ثٟشٜ ٚسی2626آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024ٔذیشیت ثٟشٜ ٚسی ٚ سٚؽ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿبخلٟبی ثٟشٜ ٚسی2627آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024ٔذیشیت ثٟشٜ ٚسی ٚ سٚؽ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿبخلٟبی ثٟشٜ ٚسی2627آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ثٟشٜ ٚسی ٚ سٚؽ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿبخلٟبی ثٟشٜ ٚسی2627آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت پیٕب2631ٖآب و فاضالب
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ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت پیٕب2631ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت پیٕب2631ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت تبٔیٗ ٔٙبثغ2632آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت تؼبسم2634آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت تغییش ٚ تح2635َٛآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت تىِٙٛٛطی2636آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت خشیذ ٚ ػفبسؿبت2637آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت دا٘ؾ2638آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی2639آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی2639آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی2639آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت سیؼه2641آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت صٔب2644ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ص٘جیشٜ تبٔی2645ٗآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت ػشٔبیٝ ٌزاسی2646آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت ػشٔبیٝ ٌزاسی2646آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ػشٔبیٝ ٌزاسی2646آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ػّٕىشد2649آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(TQM)ٔذیشیت ویفیت فشاٌیش2655آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ٔبِی2657آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ٔبِی ثشای ٔذیشاٖ غیش ٔبِی2658آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2661آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی24024ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2661آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی2661آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس2663آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ٚ سٞجشی  ٘ٛی2668ٗآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036ٔذیشیت ٞضیٙٝ ٞب2669آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی36036ٔذیشیت ٞضیٙٝ ٞب2669آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036ٔذیشیت ٞضیٙٝ ٞب2669آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت ٕٞبیؾ ٞب2670آب و فاضالب
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت اعالػبت2671آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔؼئِٛیت ٔذیشاٖ دس لجبَ لب2673ٖٛ٘آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606ٔـتشی ٔذاسی2675آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔغبِؼبت ٔبِی ٚ التلبدی عشحٟب2677آب و فاضالب

ٝ ای ٟٔٙذػی كٙبیغ2678آب و فاضالب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔفبٞیٓ پبی

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔمشسات ٌٕشوی ٚ تشخیق وبال2680آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٟٔبستٟبی ثشلشاسی استجبط ٔؤحش2687آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٟٔبستٟبی ثشلشاسی استجبط ٔؤحش2687آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٟٔبستٟبی ثشلشاسی استجبط ٔؤحش2687آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٟٔٙذػی اسصؽ2689آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٟٔٙذػی اسصؽ2689آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٟٔٙذػی اسصؽ2689آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018(TRIZ)ٟٔٙذػی خاللیت 2691آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018(TRIZ)ٟٔٙذػی خاللیت 2691آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018(TRIZ)ٟٔٙذػی خاللیت 2691آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606ٟٔٙذػی ٔبِی2692آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012ٟٔٙذػی ٔجذد2693آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی12012ٟٔٙذػی ٔجذد2693آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٟٔٙذػی ٔجذد2693آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٟٔٙذػی ٔجذد دس ػبصٔب2696ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٟٔٙذػی ٔؼىٛع2697آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018٘حٜٛ ٔحبػجٝ ػٕش ٚ لبثّیت اعٕیٙبٖ تجٟیضات ٚ دػتٍبٟٞب2705آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018٘ظبست ٚ وٙتش2708َآب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012(ٔذیشیت ٔـبسوتی)٘ظبْ پیـٟٙبدات2709آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٞفت اثضاس وٙتشَ ویفیت2730آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٞٛؽ ٞیجب٘ی2731آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی2014NDT60060آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی2014NDT60060آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی2014NDT60060آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی2018PLC12820آب و فاضالب
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030(s5) صیٕٙغ 2019َPlcآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030(s5) صیٕٙغ 2019َPlcآب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030(s5) صیٕٙغ 2019َPlcآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی2021S7-PLC24024آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی2021S7-PLC24024آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی2021S7-PLC24024آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی2024TPM12012آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی2024TPM12012آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی2024TPM12012آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی12012آصٔبیـبت اِىتشٚ٘یه2035آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی12012آصٔبیـبت اِىتشٚ٘یه2035آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012آصٔبیـبت اِىتشٚ٘یه2035آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12820آصٔبیـٍبٜ خٛسدٌی ٔیىشٚثی2044آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی241640آؿٙبیی ثب ٚػبیُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وٙتشَ تبػیؼبت2054آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی241640آؿٙبیی ثب ٚػبیُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وٙتشَ تبػیؼبت2054آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی241640آؿٙبیی ثب ٚػبیُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وٙتشَ تبػیؼبت2054آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب تىٙیه ٞبی سػٛة صدایی2062آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب خٛاف ٔٛاد2065آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018آؿٙبیی ثب خٛاف ٔٛاد2065آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب خٛاف ٔٛاد2065آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24024اثضاسدلیك كٙؼتی2118آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24024اثضاسدلیك كٙؼتی2118آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024اثضاسدلیك كٙؼتی2118آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی6814اثضاسؿٙبػی2119آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی6814اثضاسؿٙبػی2119آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی6814اثضاسؿٙبػی2119آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232اپشاتٛسی ثب تجٟیضات آصٔبیـٍب2123ٜآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232اپشاتٛسی ثب تجٟیضات آصٔبیـٍب2123ٜآب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی03232اپشاتٛسی ثب تجٟیضات آصٔبیـٍب2123ٜآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی03232اپشاتٛسی ثب تجٟیضات اِىتشیىی2124آب و فاضالب
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٘یشٌٚب20000ٜتخللی03232اپشاتٛسی ثب تجٟیضات اِىتشیىی2124آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012اجضاء ٔبؿی2132ٗآب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012(ٔمذٔبتی)استؼبؽ ػٙجی 2142آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی1702512012اػتب٘ذاسد 2156آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی1702512012اػتب٘ذاسد 2156آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی1702512012اػتب٘ذاسد 2156آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی241640...فـبس ٚ /دٔب / جشْ /اػتب٘ذاسدٞبی وبِیجشاػیٖٛ عَٛ 2163آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012اػتب٘ذاسدٞبی ٔىب٘یه2165آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی6814اكَٛ اپشاتٛسی ثب تجٟیضات ٚ ٔبؿیٗ آالت2171آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی6814اكَٛ اپشاتٛسی ثب تجٟیضات ٚ ٔبؿیٗ آالت2171آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستیPM18018اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی 2182آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللیPM18018اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی 2182آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللیPM18018اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی 2182آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18826اكَٛ وبِیجشاػیٖٛ تجٟیضات2209آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18826اكَٛ وبِیجشاػیٖٛ تجٟیضات2209آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18826اكَٛ وبِیجشاػیٖٛ تجٟیضات2209آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٕٔیضی ػیؼتٓ وبِیجشاػی2216ٖٛآب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036اِىتشٚ ٞیذسِٚیه2254آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024ا٘ٛاع ؿیشٞبی فـبسؿىٗ، ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی، تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی2272آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012( ٞب PLCا٘ٛاع)ثشق ٚ اِىتشٚ٘یه2284آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2292آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2292آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2292آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی6814تجٟیضات استؼبؽ ػٙج2340آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012خٛسدٌی دس تبػیؼبت آة ٚ فبضالة2410آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی12012دیضَ ط٘شاتٛس2417آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی12012دیضَ ط٘شاتٛس2417آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012ػٙؼٛسٞب2451آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012(پیـشفتٝ)استؼبؽ ػٙجی 2452آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012ؿبخق ٞب ٚ دلت وٙتشِی ٚػبی2466ُآب و فاضالب
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048ؿبخق ٞبی وٙتشِی ٔٛاد2469آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048ؿبخق ٞبی وٙتشِی ٔٛاد2469آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی48048ؿبخق ٞبی وٙتشِی ٔٛاد2469آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ؿؼت ٚ ؿٛی ٚ ٌٙذصدایی ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ2473آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018ؿٙبخت ٚ ا٘تخبة إِبٟ٘بی وٙتشَ ٚ اثضاسدلیك2479آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838ؿیٕی آ٘بِیض دػتٍبٞی2487آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستیPM121628وبسٌبٜ آٔٛصؿی 2546آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللیPM121628وبسٌبٜ آٔٛصؿی 2546آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللیPM121628وبسٌبٜ آٔٛصؿی 2546آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی12820 ٚیظٜ ٔذیشاPMٖوبسٌبٜ آٔٛصؿی 2547آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی12820 ٚیظٜ ٔذیشاPMٖوبسٌبٜ آٔٛصؿی 2547آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12820 ٚیظٜ ٔذیشاPMٖوبسٌبٜ آٔٛصؿی 2547آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٔذیشیت ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا2548ٝ٘آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018وٙتشَ ؿیٕیبیی دس تبػیؼبت2568آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018وٙتشِش ٞبی كٙؼتی2575آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ػّٕیبت ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی پٕپٟب ٚ ٞٛادٟٞب2650آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018ٔذیشیت فٙی2653آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018ٔذیشیت فٙی2653آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30838(PM)ٔذیشیت ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا٘ٝ 2665آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30838(PM)ٔذیشیت ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا٘ٝ 2665آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838(PM)ٔذیشیت ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات پیـٍیشا٘ٝ 2665آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030٘مـٝ خٛا٘ی ٔىب٘یىی2714آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030٘مـٝ خٛا٘ی ٔىب٘یىی2714آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی606٘ىبت فٙی ٚ ایٕٙی ٔبؿیٗ آالت2716آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی606٘ىبت فٙی ٚ ایٕٙی ٔبؿیٗ آالت2716آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه پیـشفت2732ٝآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٞیذسِٚیه پیـشفت2732ٝآب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٞیذسِٚیه پیـشفت2732ٝآب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٞیذسِٚیه ٔمذٔبتی2733آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٞیذسِٚیه ٔمذٔبتی2733آب و فاضالب

111 از 64صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٞیذسِٚیه ٔمذٔبتی2733آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی20025s18018آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12012(پیـشفتٝ)ؿیٕی آة 2023آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی18018(ISO/IEC2000)اػتب٘ذاسد ٔذیشیت خذٔبت فٙبٚسی اعالػبت 2158آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی606اكَٛ استجبعبت2172آب و فاضالب

ْ افضاسٞبی وبسثشدی)اكَٛ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ تِٛیذ 2185آب و فاضالب ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24832(آؿٙبیی ثب ٘ش

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی12820اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٚ ؿیشٞبی اِىتشیىی2222آب و فاضالب

٘یشٌٚب20000ٜتخللی12820اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٚ ؿیشٞبی اِىتشیىی2222آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی12820اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات تجٟیضات ٚ ؿیشٞبی اِىتشیىی2222آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ٚ سٚؿٟبی ٌشدؽ ٘بٔٝ ٞبی اداسی2224آب و فاضالب

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی6814تشٌٔٛشافی2348آب و فاضالب

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیICT18018تىِٙٛٛطی اعالػبت ٚ استجبعبت 2362آب و فاضالب

سایب20000ٝ٘تخللیICT18018تىِٙٛٛطی اعالػبت ٚ استجبعبت 2362آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیICT18018تىِٙٛٛطی اعالػبت ٚ استجبعبت 2362آب و فاضالب

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی18018( IT)چبسچٛة ٔذیشیت خذٔبت فٙبٚسی اعالػبت2380آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ػیؼتٓ وب٘جب2455ٖآب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ؿبخق ٞبی وبسآیی ٚ احشثخـی دس تجٟیضات2468آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ؿبخق ٞبی وبسآیی ٚ احشثخـی دس تجٟیضات2468آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ؿؾ ػیٍٕب2474آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018وبسثشد پٕپ ٞب2544آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018وٙتشَ ویفیت ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی2573آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیMBO12012ٔذیشیت ثش ٔجٙبی ٞذف2618آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ٔذیشیت فشآیٙذٞب2651آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی18018ٔذیشیت فشآیٙذٞب2651آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔذیشیت فشآیٙذٞب2651آب و فاضالب

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030پؼبة خشٚجی –ٔذیشیت ٔلشف  ا٘شطی 2659آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030ٔذیشیت ػّٕیبت2672آب و فاضالب

ػٕٛٔی20000تخللی30030ٔذیشیت ػّٕیبت2672آب و فاضالب

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ػّٕیبت2672آب و فاضالب

40000Hپظٚٞـی- تخللی606٘ىبت فٙی ٚ ایٕٙی ٔبؿیٗ آالت2716آب و فاضالب .S .E
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20000Hٟٔبستی481664فبضالثٟبی ثٟذاؿی ٚ پؼبثٟبی كٙؼتی3124توانیر .S .E

20000Hتخللی481664فبضالثٟبی ثٟذاؿی ٚ پؼبثٟبی كٙؼتی3124توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی481664فبضالثٟبی ثٟذاؿی ٚ پؼبثٟبی كٙؼتی3124توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی30030اكَٛ ایٕٙی دس ٘یشٌٚبٜ ٚدػتٛساِؼّٕٟبی ا3137ٖتوانیر .S .E

20000Hتخللی30030اكَٛ ایٕٙی دس ٘یشٌٚبٜ ٚدػتٛساِؼّٕٟبی ا3137ٖتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ایٕٙی دس ٘یشٌٚبٜ ٚدػتٛساِؼّٕٟبی ا3137ٖتوانیر .S .E

20000Hٟٔبستی18018اكَٛ ایٕٙی اِىتشیه دس ٘یشٌٚبٜ ٚ دػتٛس اِؼّٕٟبی آ3241ٖتوانیر .S .E

20000Hتخللی18018اكَٛ ایٕٙی اِىتشیه دس ٘یشٌٚبٜ ٚ دػتٛس اِؼّٕٟبی آ3241ٖتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ایٕٙی اِىتشیه دس ٘یشٌٚبٜ ٚ دػتٛس اِؼّٕٟبی آ3241ٖتوانیر .S .E

20000Hٟٔبستی24024ػیؼتٓ اػالْ خجش3256توانیر .S .E

20000Hتخللی24024ػیؼتٓ اػالْ خجش3256توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ اػالْ خجش3256توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی121628آتؾ ٚآتؾ ٘ـب٘ی ػٕٛٔی3323توانیر .S .E

20000Hتخللی121628آتؾ ٚآتؾ ٘ـب٘ی ػٕٛٔی3323توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی121628آتؾ ٚآتؾ ٘ـب٘ی ػٕٛٔی3323توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی3324توانیر .S .E

20000Hتخللی30030آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی3324توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ِٛاصْ حفبظت فشدی ٚ ٌشٚٞی3324توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی اعفبی حشیك دس٘یشٌٚب3325ٜتوانیر .S .E

20000Hتخللی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی اعفبی حشیك دس٘یشٌٚب3325ٜتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی اعفبی حشیك دس٘یشٌٚب3325ٜتوانیر .S .E

20000Hٟٔبستی241640آٔٛصؽ وٕىٟبی اِٚیٝ ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3326توانیر .S .E

20000Hتخللی241640آٔٛصؽ وٕىٟبی اِٚیٝ ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3326توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی241640آٔٛصؽ وٕىٟبی اِٚیٝ ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3326توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی18826آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ایٕٙی3327توانیر .S .E

20000Hتخللی18826آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ایٕٙی3327توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18826آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ایٕٙی3327توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی36036تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث ٘بؿی اص وبس3328توانیر .S .E

20000Hتخللی36036تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث ٘بؿی اص وبس3328توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی36036تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث ٘بؿی اص وبس3328توانیر .S .E
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20000Hٟٔبستی121628وٕه ٞبی اِٚی3329ٝتوانیر .S .E

20000Hتخللی121628وٕه ٞبی اِٚی3329ٝتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی121628وٕه ٞبی اِٚی3329ٝتوانیر .S .E

20000Hٟٔبستی121628ایٕٙی دس ثشق پیـشفت3330ٝتوانیر .S .E

20000Hتخللی121628ایٕٙی دس ثشق پیـشفت3330ٝتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی121628ایٕٙی دس ثشق پیـشفت3330ٝتوانیر .S .E

20000Hٟٔبستی24832ایٕٙی ػٕٛٔی ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3331توانیر .S .E

20000Hتخللی24832ایٕٙی ػٕٛٔی ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3331توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی24832ایٕٙی ػٕٛٔی ٚ آتؾ ٘ـب٘ی3331توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی36036اكَٛ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3332توانیر .S .E

20000Hتخللی36036اكَٛ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3332توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی36036اكَٛ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3332توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔمشسات ایٕٙی ؿجىٝ ثشق3336توانیر .S .E

20000Hتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔمشسات ایٕٙی ؿجىٝ ثشق3336توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔمشسات ایٕٙی ؿجىٝ ثشق3336توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ایٕٙی ٚ ٔحیظ صیؼت3346توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق ٚ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3378توانیر .S .E

20000Hتخللی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق ٚ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3378توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی18018اكَٛ ایٕٙی دس ثشق ٚ ثٟذاؿت ٔحیظ وبس3378توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی30030ػیؼتٕٟبی اػالْ خغش ٚ اعفبء حشیك3429توانیر .S .E

20000Hتخللی30030ػیؼتٕٟبی اػالْ خغش ٚ اعفبء حشیك3429توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٕٟبی اػالْ خغش ٚ اعفبء حشیك3429توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی181634وٕه ٞبی اِٚی3454ٝتوانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ایٕٙی3474توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی121628آؿٙبیی ثب  ٘شْ افضاسٞبی حجت حٛادث3510توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی121628اكَٛ ایٕٙی ثشق3571توانیر .S .E

20000Hتخللی121628اكَٛ ایٕٙی ثشق3571توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی121628اكَٛ ایٕٙی ثشق3571توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی181634اكَٛ ایٕٙی ٚ وٙتشَ وبٞؾ ضبیؼبت3572توانیر .S .E

20000Hتخللی181634اكَٛ ایٕٙی ٚ وٙتشَ وبٞؾ ضبیؼبت3572توانیر .S .E
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40000Hپظٚٞـی- تخللی181634اكَٛ ایٕٙی ٚ وٙتشَ وبٞؾ ضبیؼبت3572توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ اسصیبثی ایٕٙی3604توانیر .S .E

20000Hٟٔبستی122436آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی اتفبلبت3629توانیر .S .E

20000Hتخللی122436آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی اتفبلبت3629توانیر .S .E

40000Hپظٚٞـی- تخللی122436آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی اتفبلبت3629توانیر .S .E

آة40000پظٚٞـی- تخللی04848٘مـٝ وـی كٙؼتی3306توانیر

آة20000ٟٔبستی64046آؿٙبیی ثب اتٛوذ3350توانیر

آة20000تخللی64046آؿٙبیی ثب اتٛوذ3350توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی64046آؿٙبیی ثب اتٛوذ3350توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ػٕشا3364ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٞٛاؿٙبػی، صٔیٗ ؿٙبػی ٚ ػٛاسم3368توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی36036ثبس ٌزاسی ػبصٜ ٞبی فّضی3389توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030تىِٙٛٛطی ثت3413ٗتوانیر

آة20000ٟٔبستی24024ؿٙبخت تىِٙٛٛطی ثتٗ ٚ ا٘ٛاع فٛ٘ذاػیٖٛ ٞب3437توانیر

آة20000تخللی24024ؿٙبخت تىِٙٛٛطی ثتٗ ٚ ا٘ٛاع فٛ٘ذاػیٖٛ ٞب3437توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024ؿٙبخت تىِٙٛٛطی ثتٗ ٚ ا٘ٛاع فٛ٘ذاػیٖٛ ٞب3437توانیر

آة20000ٟٔبستی30030ٔجب٘ی الّیٓ ؿٙبػی3461توانیر

آة20000تخللی30030ٔجب٘ی الّیٓ ؿٙبػی3461توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی الّیٓ ؿٙبػی3461توانیر

آة20000ٟٔبستی24024ٔجب٘ی ػٕشاٖ ٚ ػبختٕب3466ٖتوانیر

آة20000تخللی24024ٔجب٘ی ػٕشاٖ ٚ ػبختٕب3466ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔجب٘ی ػٕشاٖ ٚ ػبختٕب3466ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی42042ٔجب٘ی ٔىب٘یه ػبصٜ ٞب3469توانیر

آة20000تخللی42042ٔجب٘ی ٔىب٘یه ػبصٜ ٞب3469توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی42042ٔجب٘ی ٔىب٘یه ػبصٜ ٞب3469توانیر

آة20000ٟٔبستی30030ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد3470توانیر

آة20000تخللی30030ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد3470توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد3470توانیر

آة20000ٟٔبستی30030ٔلبِح ػبختٕب3479ٖتوانیر

آة20000تخللی30030ٔلبِح ػبختٕب3479ٖتوانیر

111 از 68صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔلبِح ػبختٕب3479ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی36036ٔىب٘یه خبن3481توانیر

آة20000تخللی36036ٔىب٘یه خبن3481توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی36036ٔىب٘یه خبن3481توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللیGIS30030آؿٙبیی ثب صٔیٗ ؿٙبػی ٚ ػیؼتٓ ٞبی اعالػبت جغشافیبیی 3492توانیر

آة20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب ضٛاثظ اجشایی احذاث ػبختٕب3494ٖتوانیر

آة20000تخللی18018آؿٙبیی ثب ضٛاثظ اجشایی احذاث ػبختٕب3494ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ضٛاثظ اجشایی احذاث ػبختٕب3494ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی24832آؿٙبیی ثب فٟشػت ثٟب ٚ وبسثشدٞبی آ3495ٖتوانیر

آة20000تخللی24832آؿٙبیی ثب فٟشػت ثٟب ٚ وبسثشدٞبی آ3495ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی24832آؿٙبیی ثب فٟشػت ثٟب ٚ وبسثشدٞبی آ3495ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ ٔمذٔبتی3513توانیر

آة20000تخللی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ ٔمذٔبتی3513توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ ٔمذٔبتی3513توانیر

آة20000ٟٔبستی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ پیـشفت3514ٝتوانیر

آة20000تخللی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ پیـشفت3514ٝتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی04040آؿٙبیی ثب اتٛوذ پیـشفت3514ٝتوانیر

آة20000ٟٔبستی182442آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع دٚسثیٟٙبی ٘مـٝ ثشداسی ٚ عشص اػتفبدٜ اص آٟ٘ب3524توانیر

آة20000تخللی182442آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع دٚسثیٟٙبی ٘مـٝ ثشداسی ٚ عشص اػتفبدٜ اص آٟ٘ب3524توانیر

آة20000ٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔٛاد ٚٔلبِح ػبختٕب3645ٖتوانیر

آة20000تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔٛاد ٚٔلبِح ػبختٕب3645ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔٛاد ٚٔلبِح ػبختٕب3645ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی36036آؿٙبیی ثب ٔىب٘یه ٚ خبن ٚ آصٔبیـبت آ3646ٖتوانیر

آة20000تخللی36036آؿٙبیی ثب ٔىب٘یه ٚ خبن ٚ آصٔبیـبت آ3646ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی18018ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚ دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔشتجظ3648توانیر

آة20000تخللی18018ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚ دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔشتجظ3648توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی18018ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚ دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔشتجظ3648توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب دػتٍبٜ ٞبی ٔٛلؼیت یبة جغشافیبیی3649توانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی30030وبسؿٙبػی - (ػٕشاٖ)صثبٖ تخللی ػبختٕبٖ 3664توانیر

آة20000ٟٔبستی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ػبختٕب3670ٖتوانیر
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آة20000تخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ػبختٕب3670ٖتوانیر

آة40000پظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ػبختٕب3670ٖتوانیر

آة20000ٟٔبستی30030تىٙؼیٙی - (ػٕشاٖ)صثبٖ تخللی ػبختٕبٖ 3677توانیر

آة20000تخللی30030تىٙؼیٙی - (ػٕشاٖ)صثبٖ تخللی ػبختٕبٖ 3677توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ا٘شطی ٚ وبسثشد آٖ دس لؼٕت ؿیٕی ٘یشٌٚبٟٞب3130توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ٔلشف ا٘شطی دس ثخؾ ٘یشٌٚب3285ٜتوانیر

ا٘شطی20000ٟٔبستی181634آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثبصاس ثشق3359توانیر

ا٘شطی20000تخللی181634آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثبصاس ثشق3359توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی181634آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثبصاس ثشق3359توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثش آٚسد ثبس3360توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030التلبد ٚ ا٘شطی3385توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ثبصاس ثشق3390توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ثبصاسٞبی خذٔبت جب٘جی ثشق3391توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی التلبدی اص ػیؼتٓ ٞبی لذست3394توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی24024پیؾ ثیٙی ثبس3397توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030تجذیذ ػبختبس3399توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030تؼشفٝ ٞبی ثشق3411توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی24024لیٕت ٌزاسی خذٔبت ا٘تمب3449َتوانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی التلبد ثشق3460توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی36036ٔذیشیت ٔلشف دس ثخؾ ا٘تمب3505َتوانیر

ا٘شطی20000ٟٔبستی18018آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تىٕیّی ٚ تؼشفٝ ٞبی ثشق3509توانیر

ا٘شطی20000تخللی18018آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تىٕیّی ٚ تؼشفٝ ٞبی ثشق3509توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تىٕیّی ٚ تؼشفٝ ٞبی ثشق3509توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ثبصاس ثشق3527توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ تٛصیغ دس ثبصاس ثشق3548توانیر

ا٘شطی20000ٟٔبستی182442آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ثشآٚسد ثبس ٚ ا٘شطی3550توانیر

ا٘شطی20000تخللی182442آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ثشآٚسد ثبس ٚ ا٘شطی3550توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی182442آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ثشآٚسد ثبس ٚ ا٘شطی3550توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسد ٞبی ویفیت ثشق3570توانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ثشآٚسد ثبس3573توانیر
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ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٔذیشیت ٔلشف ثشق3615توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیGIS30030آؿٙبیی ثب 3352توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی وٙتشَ پشٚط3365ٜتوانیر

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030سیبضیبت وبسثشدی پبی3569ٝتوانیر

سایب20000ٝ٘تخللی30030سیبضیبت وبسثشدی پبی3569ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تؼت ٚ ػتیًٙ سِٝ ٞبی ٔیىشٚپشٚػؼٛسی3141توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تؼت ٚ ػتیًٙ سِٝ ٞبی ٔیىشٚپشٚػؼٛسی3141توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030تؼت ٚ ػتیًٙ سِٝ ٞبی ٔیىشٚپشٚػؼٛسی3141توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستیAC ٚ DC30030دسایٛسٞبی 3150توانیر

ؿجى20000ٝتخللیAC ٚ DC30030دسایٛسٞبی 3150توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیAC ٚ DC30030دسایٛسٞبی 3150توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030عشاحی دیجیتبَ ٔٙبثغ تغزیٝ ػٛئیچی3157ًٙتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030عشاحی دیجیتبَ ٔٙبثغ تغزیٝ ػٛئیچی3157ًٙتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030عشاحی دیجیتبَ ٔٙبثغ تغزیٝ ػٛئیچی3157ًٙتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030دیؼپبچی3191ًٙتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030دیؼپبچی3191ًٙتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030دیؼپبچی3191ًٙتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24832ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی3192توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24832ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی3192توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24832ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی3192توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634وٙتشَ ِٚتبط ٚ فشوب٘غ3194توانیر

ؿجى20000ٝتخللی181634وٙتشَ ِٚتبط ٚ فشوب٘غ3194توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634وٙتشَ ِٚتبط ٚ فشوب٘غ3194توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی3234توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی3234توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی3234توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب پؼت تٛصیغ ٚ تجٟیضات آ3236ٖتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب پؼت تٛصیغ ٚ تجٟیضات آ3236ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب پؼت تٛصیغ ٚ تجٟیضات آ3236ٖتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24832آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ صٔی3237ٗتوانیر
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ؿجى20000ٝتخللی24832آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ صٔی3237ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب ٌبص وشٚٔبتٛ ٌشافی سٚغ3238ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب ٌبص وشٚٔبتٛ ٌشافی سٚغ3238ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب ٌبص وشٚٔبتٛ ٌشافی سٚغ3238ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب ٌبص وشٚٔبتٛ ٌشافی سٚغ3238ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی48048اِىتشٚٔٛتٛسٞب ٚ تؼت ٚ تؼٕیش ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص آٟ٘ب3244توانیر

ؿجى20000ٝتخللی48048اِىتشٚٔٛتٛسٞب ٚ تؼت ٚ تؼٕیش ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص آٟ٘ب3244توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018ثبتشی ٚ اكَٛ ٍٟ٘ذاسی اص آ3247ٖتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018ثبتشی ٚ اكَٛ ٍٟ٘ذاسی اص آ3247ٖتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تجٟیضات اِىتشیىی ٘یشٌٚب3248ٜتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تجٟیضات اِىتشیىی ٘یشٌٚب3248ٜتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030تجٟیضات اِىتشیىی ٘یشٌٚب3248ٜتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3250توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3250توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3250توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تّٝ ٔتشی ٚ دیؼپبچی3252ًٙتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تّٝ ٔتشی ٚ دیؼپبچی3252ًٙتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024سٚغٗ ٞبی ػبیمی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3254توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024سٚغٗ ٞبی ػبیمی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3254توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024سٚغٗ ٞبی ػبیمی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3254توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ػیؼتٓ تحشیه ط٘شاتٛس3257توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٓ سٚؿٙبیی3258توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ثشسػی ػیؼتٕٟبی لذست3260توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ثشسػی ػیؼتٕٟبی لذست3260توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ثشسػی ػیؼتٕٟبی لذست3260توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024وبثّٟب3263توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024وبثّٟب3263توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024وبثّٟب3263توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت ٞبی فـبس لٛی3265توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت ٞبی فـبس لٛی3265توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت ٞبی فـبس لٛی3265توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3266توانیر

ؿجى20000ٝتخللی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3266توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3266توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3267توانیر

ؿجى20000ٝتخللی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3267توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی108080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3267توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040وبسٌبٜ تؼٕیشات ا٘ٛاع وّیذ فـبس ٔتٛػظ3268توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040وبسٌبٜ تؼٕیشات ا٘ٛاع وّیذ فـبس ٔتٛػظ3268توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040وبسٌبٜ تؼٕیشات ا٘ٛاع وّیذ فـبس ٔتٛػظ3268توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030وّیذٞبی لذست فـبس ٔتٛػظ3269توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030وّیذٞبی لذست فـبس ٔتٛػظ3269توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030وّیذٞبی لذست فـبس ٔتٛػظ3269توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3270توانیر

ؿجى20000ٝتخللی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3270توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه 3270توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3271توانیر

ؿجى20000ٝتخللی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3271توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی208080وبسٌبٜ تؼٕیشات اِىتشیه ِٚتبط پبئیٗ پیـشفتٝ 3271توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٟٔٙذػی تأػیؼبت اِىتشیىی3273توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ٟٔٙذػی تأػیؼبت اِىتشیىی3273توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٟٔٙذػی تأػیؼبت اِىتشیىی3273توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3275توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3275توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3275توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ ٔبؿیٗ اِىتشیىی3276توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040آصٔبیـٍبٜ ٔبؿیٗ اِىتشیىی3276توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040آصٔبیـٍبٜ ٔبؿیٗ اِىتشیىی3276توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030(1)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3277توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030(1)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3277توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030(1)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3277توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040وبسٌبٜ تؼٕیش تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3314توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040وبسٌبٜ تؼٕیش تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3314توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040وبسٌبٜ تؼٕیش تشا٘ؼفٛسٔبتٛس3314توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞبی ثٟشٜ ثشداسی پؼت فـبس3319توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞبی ثٟشٜ ثشداسی پؼت فـبس3319توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞبی ثٟشٜ ثشداسی پؼت فـبس3319توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036آؿٙبیی ثب تجٟیضات پؼت فـبس لٛی ٘یشٌٚبٞی3320توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036آؿٙبیی ثب تجٟیضات پؼت فـبس لٛی ٘یشٌٚبٞی3320توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ ا٘تمب3333َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ ا٘تمب3333َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ ا٘تمب3333َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ویفیت تٛاٖ اِىتشیىی3334توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی42042آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ؿجىٝ ٞبی لذست تجذیذ ػبختبس ؿذ3337ٜتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٌبص وشاتٌٛشافی سٚغ3338ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٌبص وشاتٌٛشافی سٚغ3338ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٌبص وشاتٌٛشافی سٚغ3338ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب عشاحی ؿجىٝ ٞبی ٔخبثشاتی3339توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب عشاحی پؼت ٞبی فـبس لٛی3340توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب عشاحی پؼت ٞبی فـبس لٛی3340توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب عشاحی پؼت ٞبی فـبس لٛی3340توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٞبی ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛصیغ3341توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٞبی ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛصیغ3341توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٞبی ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛصیغ3341توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی ثخؾ ا٘تمب3342َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تىٙؼیٙی ثخؾ ا٘تمبَ- آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی 3343توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تىٙؼیٙی ثخؾ ا٘تمبَ- آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی 3343توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ثخؾ ا٘تمب3344َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ثخؾ ا٘تمب3344َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ثخؾ ا٘تمب3344َتوانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق3345توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب اتٛٔبػیٖٛ پؼتٟبی فـبس لٛی3347توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب تىِٙٛٛطی سٚص دس ثخؾ ا٘تمب3348َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب تىِٙٛٛطی سٚص دس ثخؾ تٛصیغ3349توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیDCS ٚ SMS30030آؿٙبیی ثب 3351توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ا٘تمب3353َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ا٘تمب3353َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ا٘تمب3353َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی3355توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی3355توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی3355توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی دیؼپبچی3362ًٙتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی سِیبط3363توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ٔخبثشات3366توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ٔغبِؼبت ؿجى3367ٝتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ٔغبِؼبت ؿجى3367ٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ٔغبِؼبت ؿجى3367ٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036(FACTS)ادٚات فىتغ 3370توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ پؼت3373توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ پؼت3373توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ پؼت3373توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ خغٛط ا٘تمب3374َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ خغٛط ا٘تمب3374َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ خغٛط ا٘تمب3374َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ ػبختٕب3375ٖتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ ػبختٕب3375ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ ػبختٕب3375ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ تؼت سِٝ ٞب3376توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ٔخبثشات3377توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634اكَٛ ٔب٘ٛس ؿجى3381ٝتوانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ ٔبیىشٚٚی3382ٛتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی42042اكَٛ ٔغٙبعیغ3383توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030اضبفٝ ِٚتبطٞبی ٌزسا3384توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3386َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3386َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3386َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ا٘ذاصٜ ٌیشی پیـشفتٝ ثخؾ ا٘تمب3387َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ا٘ٛاع پؼتٟبی فـبسلٛی3388توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036ثش٘بٔٝ سیضی ػیؼتٓ ٞبی لذست3392توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030دس ثخؾ ا٘تمبَ (ٚیظٜ تىٙؼیٙی)ٔجب٘ی ثشق 3393توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030دس ثخؾ ا٘تمبَ (ٚیظٜ تىٙؼیٙی)ٔجب٘ی ثشق 3393توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی302454ثٟشٜ ثشداسی پؼت ٞبی فـبس لٛی3395توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030پبیذاسی ػیؼتٓ لذست3396توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036تجٟیضات پؼت3400توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036تجٟیضات پؼت3400توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036تجٟیضات پؼت3400توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634تجٟیضات خغٛط ا٘تمب3401َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی181634تجٟیضات خغٛط ا٘تمب3401َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634تجٟیضات خغٛط ا٘تمب3401َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424تجٟیضات دیؼپبچیًٙ ٚ ٔخبثشات3402توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٔخبثشاتی3403توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی130030تحّیُ ػیؼتٓ ٞبی لذست 3405توانیر

ؿجى20000ٝتخللی130030تحّیُ ػیؼتٓ ٞبی لذست 3405توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی130030تحّیُ ػیؼتٓ ٞبی لذست 3405توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024تشاوٓ دس ؿجى3406ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست3407توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست3407توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی لذست3407توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تؼتٟبی اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی خغٛط3408توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تؼتٟبی اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی خغٛط3408توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030تؼتٟبی اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی خغٛط3408توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018تؼتٟبی اِىتشیىی سٚغ3409ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018تؼتٟبی اِىتشیىی سٚغ3409ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018تؼتٟبی اِىتشیىی سٚغ3409ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018تؼتٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی سٚغ3410ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018تؼتٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی سٚغ3410ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018تؼتٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی سٚغ3410ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی66470وبسٌبٜ خظ ٌشْ ثخؾ ا٘تمب3412َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی61622دػتٍبٜ ٞبی تؼت س3416ِٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030دػتٛساِؼّٕٟبی حبثت ثٟشٜ ثشداسی3417توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی پؼت3418توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی پؼت3418توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی پؼت3418توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036دیؼپبچیًٙ ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٓ لذست3419توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036دیٙبٔیه ػیؼتٓ لذست3420توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024سٚغٗ ٞبی ػبیمی ثخؾ ا٘تمب3424َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٓ صٔی3426ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستیAC ٚ DC30030ػیؼتٓ ٞبی 3427توانیر

ؿجى20000ٝتخللیAC ٚ DC30030ػیؼتٓ ٞبی 3427توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیAC ٚ DC30030ػیؼتٓ ٞبی 3427توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ػیؼتٓ ٞبی سٚؿٙبیی3428توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036ػیؼتٕٟبی حفبظت ٚ وٙتشَ پیـشفت3430ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ػیؼتٓ ٞبی دیؼپبچیًٙ ٚ ٔخبثشات ٚ تّٝ ٔتشی3431توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ػیؼتٓ ٞبی دیؼپبچیًٙ ٚ ٔخبثشات ٚ تّٝ ٔتشی3431توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٓ ٞبی دیؼپبچیًٙ ٚ ٔخبثشات ٚ تّٝ ٔتشی3431توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040ػیٕٛالتٛس پؼت3432توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040ػیٕٛالتٛس پؼت3432توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040ػیٕٛالتٛس پؼت3432توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024ؿجىٝ ٞبی ا٘تمب3434َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024ؿجىٝ ٞبی ا٘تمب3434َتوانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ؿجىٝ ٞبی ا٘تمب3434َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036ؿٙبخت ؿجىٝ ٞبی اِىتشیىی3438توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ؿٙبخت وبسثشدی خغٛط ا٘تمب3439َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ؿٙبخت وبسثشدی خغٛط ا٘تمب3439َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ؿٙبخت وبسثشدی خغٛط ا٘تمب3439َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔشاحُ احذاث پؼتٟبی فـبس لٛی3440توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ؿٙبخت ٔشاحُ احذاث خغٛط ا٘تمب3441َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ؿٙبخت ٔشاحُ احذاث خغٛط ا٘تمب3441َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ؿٙبخت ٔشاحُ احذاث خغٛط ا٘تمب3441َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030عشاحی خغٛط ا٘تمب3444َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3445َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3445َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ا٘تمب3445َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػىؼجشداسی حشاستی3446توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024لبثّیت اعٕیٙب3448ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030وبثُ ٞبی فـبس لٛی3450توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی62430٘مـٝ خٛا٘ی ٔخبثشاتی3451توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت3452توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت3452توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040وبسٌبٜ تجٟیضات پؼت3452توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی03232وبسٌبٜ خظ ا٘تمب3453َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی03232وبسٌبٜ خظ ا٘تمب3453َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی03232وبسٌبٜ خظ ا٘تمب3453َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036وٙتشَ تٛاٖ ساوتیٛ ٚ اوتی3456ٛتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ حجبت ٞب3458توانیر

ؿجى20000ٝتخللی181634ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ حجبت ٞب3458توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ حجبت ٞب3458توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔبؿیٗ ٞبی اِىتشیىی دس ثخؾ ا٘تمب3459َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٔجب٘ی ػبصٜ ٞب3464توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ٔجب٘ی ػبصٜ ٞب3464توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی ػبصٜ ٞب3464توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036ٔجب٘ی ػیؼتٓ ٞبی لذست3465توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036ٔجب٘ی ػیؼتٓ ٞبی لذست3465توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036ٔجب٘ی ػیؼتٓ ٞبی لذست3465توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔحبػجبت اتلبَ وٛتب3471ٜتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔخبثشات ٚ ػیؼتٓ اػىبدا3472توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی42042ٔذاسٞبی اِىتشیىی3473توانیر

ؿجى20000ٝتخللی42042ٔذاسٞبی اِىتشیىی3473توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030وّیذٞبی لذست3475توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030وّیذٞبی لذست3475توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030وّیذٞبی لذست3475توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ ا٘تمب3484َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ ا٘تمب3484َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ ا٘تمب3484َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٕٞبٍٞٙی سِٝ ٞبی خفبظتی3486توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آ٘ت3489ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق ٔشتجظ ثب تؼٕیشات پؼت3496توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق ٔشتجظ ثب تؼٕیشات پؼت3496توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق ٔشتجظ ثب تؼٕیشات پؼت3496توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036آؿٙبیی ثب حفبظت ػیؼتٓ ٞبی لذست3497توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036آؿٙبیی ثب حفبظت ػیؼتٓ ٞبی لذست3497توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036آؿٙبیی ثب حفبظت ػیؼتٓ ٞبی لذست3497توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024وٙتشَ ٚ دیؼپبچیًٙ ؿجىٝ ٞبی لذست3500توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ٔجب٘ی حمٛلی حشیٓ خغٛط3502توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ٔذَ ػبصی ثبس3503توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٔذیشیت ثبس3504توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ٔذیشیت ثبس3504توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی جشیبٖ ٚ ِٚتبط3506توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی جشیبٖ ٚ ِٚتبط3506توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی جشیبٖ ٚ ِٚتبط3506توانیر
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ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ تٛصیغ3507توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ تٛصیغ3507توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔجب٘ی ثشق ثخؾ تٛصیغ3507توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24832(خذٔبت ٔـتشویٗ)آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ لٛا٘یٗ كٙؼت ثشق 3508توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24832(خذٔبت ٔـتشویٗ)آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ لٛا٘یٗ كٙؼت ثشق 3508توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24832(خذٔبت ٔـتشویٗ)آؿٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ لٛا٘یٗ كٙؼت ثشق 3508توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036آؿٙبیی ثب اتٛٔبػیٖٛ تٛصیغ3515توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036آؿٙبیی ثب اتٛٔبػیٖٛ تٛصیغ3515توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036آؿٙبیی ثب اتٛٔبػیٖٛ تٛصیغ3515توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٞبی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3516توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٞبی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3516توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٞبی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3516توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3517توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3517توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3517توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036آؿٙبیی ثب اكَٛ ػبیك ٞب ٚ فـبس لٛی3518توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036آؿٙبیی ثب اكَٛ ػبیك ٞب ٚ فـبس لٛی3518توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036آؿٙبیی ثب اكَٛ ػبیك ٞب ٚ فـبس لٛی3518توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع حشیٕٟب دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3520توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع حشیٕٟب دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3520توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع حشیٕٟب دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3520توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی183250وبسٌبٜ ػیت یبثی وبث3521ُتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی183250وبسٌبٜ ػیت یبثی وبث3521ُتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی183250وبسٌبٜ ػیت یبثی وبث3521ُتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030اكَٛ ػیت یبثی ، تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3522توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030اكَٛ ػیت یبثی ، تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3522توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ػیت یبثی ، تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3522توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی12012اكَٛ ٘لت ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3523توانیر

ؿجى20000ٝتخللی12012اكَٛ ٘لت ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3523توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٘لت ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3523توانیر

111 از 80صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع لغغ وٙٙذٜ ٞب3525توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع لغغ وٙٙذٜ ٞب3525توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع لغغ وٙٙذٜ ٞب3525توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی62430آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وٙتٛسٞبی دیجیتبِی3526توانیر

ؿجى20000ٝتخللی62430آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وٙتٛسٞبی دیجیتبِی3526توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی62430آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع وٙتٛسٞبی دیجیتبِی3526توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ثشق كٙؼتی3528توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ثشق كٙؼتی3528توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ثشق كٙؼتی3528توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3529توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3529توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب پؼت ٞب ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3529توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3530توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3530توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3530توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3531توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3531توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3531توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3532توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3532توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3532توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی121628آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ ٔمذٔبتی3533توانیر

ؿجى20000ٝتخللی121628آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ ٔمذٔبتی3533توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی121628آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ ٔمذٔبتی3533توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ  تىٕیّی3534توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ  تىٕیّی3534توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب خظ ٌشْ  تىٕیّی3534توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی088آؿٙبیی ثب دػتٍبٜ تؼت سٚغ3535ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی088آؿٙبیی ثب دػتٍبٜ تؼت سٚغ3535ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی088آؿٙبیی ثب دػتٍبٜ تؼت سٚغ3535ٗتوانیر
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ؿجى20000ٟٝٔبستی12012آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ؿشوتٟبی تٛصیغ3536توانیر

ؿجى20000ٝتخللی12012آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ؿشوتٟبی تٛصیغ3536توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012آؿٙبیی ثب سِٝ ٞب ٚ حفبظت دس ؿشوتٟبی تٛصیغ3536توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب سٚغٗ ٞبی ػبیمی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس3537توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب سٚغٗ ٞبی ػبیمی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس3537توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب سٚغٗ ٞبی ػبیمی تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس3537توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی184866وبسٌبٜ ػشوبثُ ٚ ٔفلُ ثٙذی3540توانیر

ؿجى20000ٝتخللی184866وبسٌبٜ ػشوبثُ ٚ ٔفلُ ثٙذی3540توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی184866وبسٌبٜ ػشوبثُ ٚ ٔفلُ ثٙذی3540توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞبی حفبظتی ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3541توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞبی حفبظتی ؿجىٝ ٞبی صٔیٙی3541توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ؿجىٝ ٞبی فٛق تٛصیغ3542توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی241640آؿٙبیی ثب عشاحی سٚؿٙبیی ٔؼبثش3544توانیر

ؿجى20000ٝتخللی241640آؿٙبیی ثب عشاحی سٚؿٙبیی ٔؼبثش3544توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی241640آؿٙبیی ثب عشاحی سٚؿٙبیی ٔؼبثش3544توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3549توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3549توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3549توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞب ٚ ٔذاسات ٔخبثشاتی دس ثخؾ تٛصیغ3552توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞب ٚ ٔذاسات ٔخبثشاتی دس ثخؾ تٛصیغ3552توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞب ٚ ٔذاسات ٔخبثشاتی دس ثخؾ تٛصیغ3552توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسٞبی اِىتشیىی3553توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔـخلبت فٙی تجٟیضات تٛصیغ3554توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔـخلبت فٙی تجٟیضات تٛصیغ3554توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔـخلبت فٙی تجٟیضات تٛصیغ3554توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستیGIS30030آؿٙبیی ثب ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ 3555توانیر

ؿجى20000ٝتخللیGIS30030آؿٙبیی ثب ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ 3555توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیGIS30030آؿٙبیی ثب ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ 3555توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٕٔیضی3556توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی63238آؿٙبیی ثب ٘حٜٛ تؼت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3558توانیر
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ؿجى20000ٝتخللی63238آؿٙبیی ثب ٘حٜٛ تؼت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3558توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی63238آؿٙبیی ثب ٘حٜٛ تؼت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3558توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی62430آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس ٔشثٛط ثٝ ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ تٛصیغ3559توانیر

ؿجى20000ٝتخللی62430آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس ٔشثٛط ثٝ ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ تٛصیغ3559توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی62430آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس ٔشثٛط ثٝ ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ تٛصیغ3559توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی61622آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثخؾ خذٔبت ٔـتشوی3560ٗتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی61622آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثخؾ خذٔبت ٔـتشوی3560ٗتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی61622آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثخؾ خذٔبت ٔـتشوی3560ٗتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی123244آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3561توانیر

ؿجى20000ٝتخللی123244آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3561توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی123244آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3561توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب ٘لت ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3562توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب ٘لت ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3562توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب ٘لت ٚ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3562توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ تٛصیغ3563توانیر

ؿجى20000ٝتخللی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ تٛصیغ3563توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی دس ثخؾ تٛصیغ3563توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی01616٘مـٝ خٛا٘ی ثشق تىٕیّی3564توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی088٘مـٝ خٛا٘ی پؼت3565توانیر

ؿجى20000ٝتخللی088٘مـٝ خٛا٘ی پؼت3565توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی088٘مـٝ خٛا٘ی پؼت3565توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634٘مـٝ ثشداسی ثخؾ تٛصیغ3566توانیر

ؿجى20000ٝتخللی181634٘مـٝ ثشداسی ثخؾ تٛصیغ3566توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634٘مـٝ ثشداسی ثخؾ تٛصیغ3566توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسٞب ٚ تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی3567توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسٞب ٚ تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی3567توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسٞب ٚ تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی3567توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024اكَٛ استجبعبت سادیٛیی3568توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024اكَٛ استجبعبت سادیٛیی3568توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024اكَٛ استجبعبت سادیٛیی3568توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ثشسػی لبثّیت اعٕیٙبٖ دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3574توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی64046وبسٌبٜ ػشٚیغ ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3576توانیر

ؿجى20000ٝتخللی64046وبسٌبٜ ػشٚیغ ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3576توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی64046وبسٌبٜ ػشٚیغ ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3576توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٚ پؼت ٞبی تٛصیغ3577توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی121628تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی پبسأتشٞبی ؿجى3578ٝتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی121628تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی پبسأتشٞبی ؿجى3578ٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی121628تجٟیضات ا٘ذاصٜ ٌیشی پبسأتشٞبی ؿجى3578ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036حفبظت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3579توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036حفبظت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3579توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036حفبظت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3579توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24832حفبظت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ پیـشفت3580ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018دیؼپبچیًٙ تٛصیغ3581توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018دیؼپبچیًٙ تٛصیغ3581توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018دیؼپبچیًٙ تٛصیغ3581توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018ػیؼتٓ صٔیٗ دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمبٚٔت آ3582ٖتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018ػیؼتٓ صٔیٗ دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمبٚٔت آ3582ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ػیؼتٓ صٔیٗ دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ ٚ ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمبٚٔت آ3582ٖتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٓ ٘ظبست ثش ثٟشٜ ثشداسی3583توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی12012ػیؼتٓ ٞبی حفبظتی ٚ اِىتشیىی دس ؿجى3584ٝتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی12012ػیؼتٓ ٞبی حفبظتی ٚ اِىتشیىی دس ؿجى3584ٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012ػیؼتٓ ٞبی حفبظتی ٚ اِىتشیىی دس ؿجى3584ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب عشاحی ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ تٛصیغ3585توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب عشاحی ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ تٛصیغ3585توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب عشاحی ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ تٛصیغ3585توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018ػیت یبثی اص تبػیؼبت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3586توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018ػیت یبثی اص تبػیؼبت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3586توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018ػیت یبثی اص تبػیؼبت ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3586توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی62430وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ سٚؿٙبیی ٔؼبثش3587توانیر

ؿجى20000ٝتخللی62430وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ سٚؿٙبیی ٔؼبثش3587توانیر
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ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی62430وبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ سٚؿٙبیی ٔؼبثش3587توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی63238(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3588توانیر

ؿجى20000ٝتخللی63238(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3588توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی63238(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تشا٘ؼفٛسٔبتٛس 3588توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی122436وبسٌبٜ تؼت ٚ ٘لت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3589توانیر

ؿجى20000ٝتخللی122436وبسٌبٜ تؼت ٚ ٘لت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3589توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی122436وبسٌبٜ تؼت ٚ ٘لت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3589توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی61622وبسٌبٜ تٙظیٓ س3590ِٝتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی61622وبسٌبٜ تٙظیٓ س3590ِٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی02424وبسٌبٜ تٟیٝ ٚ تشػیٓ ٘مـٝ ٞبی پؼت ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3591توانیر

ؿجى20000ٝتخللی02424وبسٌبٜ تٟیٝ ٚ تشػیٓ ٘مـٝ ٞبی پؼت ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3591توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424وبسٌبٜ تٟیٝ ٚ تشػیٓ ٘مـٝ ٞبی پؼت ٚ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3591توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی64854(1)وبسٌبٜ خظ ٌشْ ٔمذٔبتی ثخؾ تٛصیغ 3592توانیر

ؿجى20000ٝتخللی64854(1)وبسٌبٜ خظ ٌشْ ٔمذٔبتی ثخؾ تٛصیغ 3592توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی127284 ثخؾ تٛصیغ1وبسٌبٜ خظ ٌشْ پیـشفتٝ 3593توانیر

ؿجى20000ٝتخللی127284 ثخؾ تٛصیغ1وبسٌبٜ خظ ٌشْ پیـشفتٝ 3593توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی64854وبسٌبٜ ؿجىٝ صٔیٙی3594توانیر

ؿجى20000ٝتخللی64854وبسٌبٜ ؿجىٝ صٔیٙی3594توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی64854وبسٌبٜ ؿجىٝ صٔیٙی3594توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی66470وبسٌبٜ ؿجىٝ ٞٛایی3595توانیر

ؿجى20000ٝتخللی66470وبسٌبٜ ؿجىٝ ٞٛایی3595توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی66470وبسٌبٜ ؿجىٝ ٞٛایی3595توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی64046وبسٌبٜ ٘لت ٚ تؼٕیش تجٟیضات ٔخبثشاتی3596توانیر

ؿجى20000ٝتخللی64046وبسٌبٜ ٘لت ٚ تؼٕیش تجٟیضات ٔخبثشاتی3596توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی64046وبسٌبٜ ٘لت ٚ تؼٕیش تجٟیضات ٔخبثشاتی3596توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی36036ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ تٛصیغ3597توانیر

ؿجى20000ٝتخللی36036ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ تٛصیغ3597توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ تٛصیغ3597توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024ٔتؼبدَ ػبصی ثبس دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3598توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024ٔتؼبدَ ػبصی ثبس دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3598توانیر

111 از 85صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ٔتؼبدَ ػبصی ثبس دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3598توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی122436٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی پؼتٟبی تٛصیغ3600توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3601توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3601توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص تشا٘ؼفٛس ٔبتٛس ٞبی تٛصیغ3601توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ثٟشٜ ثشداسی اص تجٟیضات3602توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی6814آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٚ ٘حٜٛ اجشای  پؼت ٞبی ٞٛایی3603توانیر

ؿجى20000ٝتخللی6814آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٚ ٘حٜٛ اجشای  پؼت ٞبی ٞٛایی3603توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی6814آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد ٚ ٘حٜٛ اجشای  پؼت ٞبی ٞٛایی3603توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی0160160آٔٛصؽ حیٗ وبس تٛصیغ3610توانیر

ؿجى20000ٝتخللی0160160آٔٛصؽ حیٗ وبس تٛصیغ3610توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی0160160وبسآٔٛصی دس ثخؾ تٛصیغ3611توانیر

ؿجى20000ٝتخللی0160160وبسآٔٛصی دس ثخؾ تٛصیغ3611توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24832آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ٚ تجٟیضات ججشاٖ وٙٙذٜ تٛاٖ ساوتی3613ٛتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی24832آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ٚ تجٟیضات ججشاٖ وٙٙذٜ تٛاٖ ساوتی3613ٛتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24832آؿٙبیی ثب ٔحبػجبت ٚ تجٟیضات ججشاٖ وٙٙذٜ تٛاٖ ساوتی3613ٛتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ا٘تمبَ اص عشیك خغٛط ٘یش3616ٚتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی181634ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ اسصیبثی سٚؿٙبیی ٔؼبثش ؿٟشی3617توانیر

ؿجى20000ٝتخللی181634ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ اسصیبثی سٚؿٙبیی ٔؼبثش ؿٟشی3617توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ اسصیبثی سٚؿٙبیی ٔؼبثش ؿٟشی3617توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی64854حفبظت دس ٔمبثُ اضبفٝ ثبس ٚ اتلبَ وٛتب3618ٜتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036سٚؽ ٞبی وبٞؾ تّفبت دس ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ3619توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024سٚؽ ٞبی ٔذسٖ لشائت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3620توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024سٚؽ ٞبی ٔذسٖ لشائت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3620توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024سٚؽ ٞبی ٔذسٖ لشائت ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٌیشی3620توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی07272(2)وبسٌبٜ خظ ٌشْ ٔمذٔبتی ثخؾ تٛصیغ 3621توانیر

ؿجى20000ٝتخللی07272(2)وبسٌبٜ خظ ٌشْ ٔمذٔبتی ثخؾ تٛصیغ 3621توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04848 ٚ ٔب٘ٛسٞبی ػّٕیبتی20kvوبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی 3622توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04848 ٚ ٔب٘ٛسٞبی ػّٕیبتی20kvوبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی 3622توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04848 ٚ ٔب٘ٛسٞبی ػّٕیبتی20kvوبسٌبٜ ثٟشٜ ثشداسی اص ؿجىٝ ٞبی 3622توانیر
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ؿجى20000ٟٝٔبستی07272 ثخؾ تٛصیغ2وبسٌبٜ خظ ٌشْ پیـشفتٝ 3623توانیر

ؿجى20000ٝتخللی07272 ثخؾ تٛصیغ2وبسٌبٜ خظ ٌشْ پیـشفتٝ 3623توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی241640ٔىب٘یضاػیٖٛ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ پیـشفت3624ٝتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب وبثُ ٞب3627توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب وبثُ ٞب3627توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب وبثُ ٞب3627توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی04040(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3628توانیر

ؿجى20000ٝتخللی04040(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3628توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی04040(ثخؾ تٛصیغ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3628توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ ٔخبثشات ٘ٛسی3630توانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ ٔخبثشات ٘ٛسی3630توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب اكَٛ ٔخبثشات ٘ٛسی3630توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستیplc02424آؿٙبیی ثب ا٘تمبَ اعالػبت اص عشیك خغٛط ٘یشٚ 3632توانیر

ؿجى20000ٝتخللیplc02424آؿٙبیی ثب ا٘تمبَ اعالػبت اص عشیك خغٛط ٘یشٚ 3632توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیplc02424آؿٙبیی ثب ا٘تمبَ اعالػبت اص عشیك خغٛط ٘یشٚ 3632توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ػیؼتٓ ٞب ٚ ٔذاسٞبی ٔخبثشاتی دس ثخؾ ا٘تمب3634َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٔجب٘ی عشاحی خغٛط ا٘تمب3635َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ٔجب٘ی عشاحی خغٛط ا٘تمب3635َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی عشاحی خغٛط ا٘تمب3635َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018 ؿٙبخت اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق3636توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024تىِٙٛٛطی ٔخبثشات3638توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024تىِٙٛٛطی ٔخبثشات3638توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024تىِٙٛٛطی ٔخبثشات3638توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللیContact Center24024 آؿٙبیی ثب ٔشاوض تٕبع 3650توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث ؿجى3652ٝتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تجضیٝ ٚ تحّیُ حٛادث ؿجى3652ٝتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024پبیذاسی ِٚتبط3653توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024٘شْ افضاس تخللی خغٛط ا٘تمب3656َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخٕیٗ حبِت3659توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی36036آصٔبیـبت ٚ ػیت یبثی تشا٘ؼفٛسٔبتٛس لذست دس حیغٝ دا٘ؾ3660توانیر
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ؿجى20000ٟٝٔبستی18018٘مـٝ خٛا٘ی ثشج ٞبی ا٘تمب3669َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی18018٘مـٝ خٛا٘ی ثشج ٞبی ا٘تمب3669َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی18018٘مـٝ خٛا٘ی ثشج ٞبی ا٘تمب3669َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ثشق3671توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ثشق3671توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ثشق3671توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی62430وبسٌبٜ فیٛطٖ وبثُ ٞبی ٘ٛسی ٚ اتلبالت3676توانیر

ؿجى20000ٝتخللی62430وبسٌبٜ فیٛطٖ وبثُ ٞبی ٘ٛسی ٚ اتلبالت3676توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی62430وبسٌبٜ فیٛطٖ وبثُ ٞبی ٘ٛسی ٚ اتلبالت3676توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی121628اكَٛ ٚ سٚؿٟبی سٚاثظ ػٕٛٔی3001توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی121628سٚؽ تحمیك3006توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024(تٛكیفی )آٔبس وبسثشدی 3008توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024(اػتٙجبعی )آٔبس وبسثشدی 3009توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیspss03232٘شْ افضاس 3010توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی181634ٌضاسؽ ٘ٛیؼی وبسثشدی3013توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی3014توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ ٔذیشیت3020توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیTQM121628ٔذیشیت ویفیت جبٔغ 3025توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12820( QFD )تٛػؼٝ ػّٕىشد ویفیت3026توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی90006814ٕٔیضی ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبی ایض3027ٚتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚط3028ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030(...ٔبِی ٚ - اداسی )لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اػبػی 3030توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ػّٓ التلبد3031توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی121628ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه3032توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیMIS122436: ػیؼتٓ ٞبی اعالػبت ٔذیشیت3036توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی61622ٟٔٙذػی ٔجذد دس ػبصٔب3038ٖتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018تلٕیٓ ٌیشی ٞٛؿٕٙذ ٚ خالق3056توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی6814ػبصٔبٟ٘بی یبدٌیش٘ذٜ ٚ یبدٌیشی ػبصٔب٘ی3059توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012ٔذیشیت ٕٞبٍٞٙی3060توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی6814تفىش ػیؼتٕی3062توانیر
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ٔذیشیت ٔبِی ثشای ٔذیشاٖ غیش ٔبِی3077توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی122436(ثٛدجٝ ٘ٛیؼی)اكَٛ ٚ سٚؿٟبی تٙظیٓ ثٛدج3088ٝتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24832چٍٍٛ٘ی تٙظیٓ كٛستٟبی ٔبِی اػبػی3090توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024سٚؿٟب ٚ فٖٙٛ تذسیغ3117توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔٛحش دس استجبعبت3118توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12820سٚؿٟب ٚ فٖٙٛ حُ ٔؼب3119ِٝتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12820(تیٓ وبسی)وبس ٌشٚٞی 3120توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی48048ٞٓ ا٘ذیـی ٔذیشیت تحمیك ٚ تٛػؼٝ ،یبدٌیشی ٍ٘بٜ ٘ٛ ،رٞٗ ٘ٛ ،صثبٖ ٘ٛ دس تحمیك ٚ تٛػؼ3251ٝتوانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی302454٘شْ افضاسٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت پشٚط3284ٜتوانیر

ػٕٛٔی20000تخللی302454٘شْ افضاسٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت پشٚط3284ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی302454٘شْ افضاسٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت پشٚط3284ٜتوانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی60060آٔبس ٚ احتٕبالت وبسثشدی3286توانیر

ػٕٛٔی20000تخللی60060آٔبس ٚ احتٕبالت وبسثشدی3286توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی60060آٔبس ٚ احتٕبالت وبسثشدی3286توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشت ٔلشف ٔٛاد ، تجٟیضات ٚتبٔیٗ ِٛاصْ یذوی ٚٔلشفی3300توانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی18018ػیؼتٓ عجمٝ ثٙذی ٚوذ ٌزاسی دس ٘یشٌٚب3301ٜتوانیر

ػٕٛٔی20000تخللی18018ػیؼتٓ عجمٝ ثٙذی ٚوذ ٌزاسی دس ٘یشٌٚب3301ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018ػیؼتٓ عجمٝ ثٙذی ٚوذ ٌزاسی دس ٘یشٌٚب3301ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018سٚؿٟبی ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات دس ا٘جبس3304توانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ػٕٛٔی كٙؼت ثشق3335توانیر

ػٕٛٔی20000تخللی30030آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ػٕٛٔی كٙؼت ثشق3335توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ػٕٛٔی كٙؼت ثشق3335توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18018آؿٙبیی ثب ٟٔٙذػی اسصؽ3356توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیspss03232ٔحبػجبت آٔبسی ثب 3358توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030آٔبس تحّیّی3369توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12820سٚایی ٚ پبیبیی تحمیك3421توانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی12012سٚؽ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ جٕغ آٚسی اعالػبت3423توانیر

ػٕٛٔی20000تخللی12012سٚؽ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ جٕغ آٚسی اعالػبت3423توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی12012سٚؽ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ جٕغ آٚسی اعالػبت3423توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی18826ؿٙبخت اجضای عشح تحمیمبتی3436توانیر
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ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024ؿٙبخت ٘حٜٛ تأٔیٗ تجٟیضات3442توانیر

ٚ ظ3463ٜتوانیر ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پش

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی36036ٔجب٘ی لشاسدادٞب، ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞب ٚ اػتجبسات پشٚط3467ٜتوانیر

ػٕٛٔی20000تخللی36036ٔجب٘ی لشاسدادٞب، ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞب ٚ اػتجبسات پشٚط3467ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی36036ٔجب٘ی لشاسدادٞب، ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞب ٚ اػتجبسات پشٚط3467ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی03232٘شْ افضاسٞبی تخللی دس ثخؾ وٙتشَ پشٚط3482ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب آٔبس وبسثشدی ٔمذٔبتی3511توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب آٔبس وبسثشدی تىٕیّی3512توانیر

ػٕٛٔی20000ٟٔبستی24024آؿٙبیی ثب وٙتشَ پشٚط3547ٜتوانیر

ػٕٛٔی20000تخللی24024آؿٙبیی ثب وٙتشَ پشٚط3547ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب وٙتشَ پشٚط3547ٜتوانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب تؼذیُ ٚ أٛس پیٕب٘ىبسی3662توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48856سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ٌبصی ٚػیىُ تشویجی3042توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی48856سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ٌبصی ٚػیىُ تشویجی3042توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی48856سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ٌبصی ٚػیىُ تشویجی3042توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی362460ؿیٕی تجضی3121ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی362460ؿیٕی تجضی3121ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی362460ؿیٕی تجضی3121ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی422466ؿیٕی ػٕٛٔی ٚ ایٕٙی3122توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی422466ؿیٕی ػٕٛٔی ٚ ایٕٙی3122توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی422466ؿیٕی ػٕٛٔی ٚ ایٕٙی3122توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی481664تلفیٝ ٚ وٙتشَ ؿیٕیبیی آة ٚ ثخبس دس ٘یشٌٚبٟٞب3123توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی481664تلفیٝ ٚ وٙتشَ ؿیٕیبیی آة ٚ ثخبس دس ٘یشٌٚبٟٞب3123توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی481664تلفیٝ ٚ وٙتشَ ؿیٕیبیی آة ٚ ثخبس دس ٘یشٌٚبٟٞب3123توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832ػٛخت ٚ احتشاق ٚ خٛسدٌی ٞبی حبكُ اص آ3125ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832ػٛخت ٚ احتشاق ٚ خٛسدٌی ٞبی حبكُ اص آ3125ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832ػٛخت ٚ احتشاق ٚ خٛسدٌی ٞبی حبكُ اص آ3125ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634سٚا٘ؼبصی ٚ سٚا٘ؼبصٞب3126توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634سٚا٘ؼبصی ٚ سٚا٘ؼبصٞب3126توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634سٚا٘ؼبصی ٚ سٚا٘ؼبصٞب3126توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30838ػیؼتٕٟبی خٙه وٙٙذٜ ٚ ٘حٜٛ وٙتشَ ؿیٕیبیی آٟ٘ب3127توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30838ػیؼتٕٟبی خٙه وٙٙذٜ ٚ ٘حٜٛ وٙتشَ ؿیٕیبیی آٟ٘ب3127توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838ػیؼتٕٟبی خٙه وٙٙذٜ ٚ ٘حٜٛ وٙتشَ ؿیٕیبیی آٟ٘ب3127توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تٕیض ػبصیٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی3128توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تٕیض ػبصیٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی3128توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تٕیض ػبصیٟبی فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی3128توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تجٟیضات ثشلی ٚ ٔىب٘یىی لؼٕت ؿیٕی ٘یشٌٚبٟٞب3129توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تجٟیضات ثشلی ٚ ٔىب٘یىی لؼٕت ؿیٕی ٘یشٌٚبٟٞب3129توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تجٟیضات ثشلی ٚ ٔىب٘یىی لؼٕت ؿیٕی ٘یشٌٚبٟٞب3129توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838سً٘ ٚ سً٘ آٔیضی ٚ تؼت وٙتشَ ویفی آ3131ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی481664اِىتشٚؿیٕی ٚ خٛسدٌی3132توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی481664اِىتشٚؿیٕی ٚ خٛسدٌی3132توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی481664اِىتشٚؿیٕی ٚ خٛسدٌی3132توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634ؿیٕی سً٘ ٚ تؼت وٙتشَ ویفی آ3133ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634ؿیٕی سً٘ ٚ تؼت وٙتشَ ویفی آ3133ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030سٚؿٟبی سً٘ آٔیضی ٚ اػتب٘ذاسدٞبی آ3134ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030سٚؿٟبی سً٘ آٔیضی ٚ اػتب٘ذاسدٞبی آ3134ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ تجٟیضات ٔشثٛع3135ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ تجٟیضات ٔشثٛع3135ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ تجٟیضات ٔشثٛع3135ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔٛاد ٚ تجٟیضات سً٘ آٔیضی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی3136توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔٛاد ٚ تجٟیضات سً٘ آٔیضی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی3136توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی481664خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ سٚؿٟبی پیـٍیشی اصآ3138ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی481664خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ سٚؿٟبی پیـٍیشی اصآ3138ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی481664خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚ سٚؿٟبی پیـٍیشی اصآ3138ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832ا٘ٛاع سٍٟ٘ب ٚ پٛؿؾ ٚا٘ٛاع سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح ٚوبسثشد آٟ٘بدس ٘یشٌٚبٟٞب3139توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832ا٘ٛاع سٍٟ٘ب ٚ پٛؿؾ ٚا٘ٛاع سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح ٚوبسثشد آٟ٘بدس ٘یشٌٚبٟٞب3139توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832ا٘ٛاع سٍٟ٘ب ٚ پٛؿؾ ٚا٘ٛاع سٚؿٟبی آٔبدٜ ػبصی ػغح ٚوبسثشد آٟ٘بدس ٘یشٌٚبٟٞب3139توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی54862 ٚ دس ٘یشٌٚبٟٞبCppتلفیٝ ٚ وٙتشَ ؿیٕیبیی آة ٚ ثخبس دس 3140توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی54862 ٚ دس ٘یشٌٚبٟٞبCppتلفیٝ ٚ وٙتشَ ؿیٕیبیی آة ٚ ثخبس دس 3140توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشٚ٘یىی3142توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشٚ٘یىی3142توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشٚ٘یىی3142توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی ا٘بٌِٛی دس حفبظت ٚ وٙتش3143َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی ا٘بٌِٛی دس حفبظت ٚ وٙتش3143َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی ا٘بٌِٛی دس حفبظت ٚ وٙتش3143َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔجبحج ٚیظٜ دس اِىتشٚ٘یه3144توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔجبحج ٚیظٜ دس اِىتشٚ٘یه3144توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔجبحج ٚیظٜ دس اِىتشٚ٘یه3144توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036اِىتشٚٞیذسِٚیه ٚ اِىتشٚپٙیٛٔبتیه3145توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036اِىتشٚٞیذسِٚیه ٚ اِىتشٚپٙیٛٔبتیه3145توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036اِىتشٚٞیذسِٚیه ٚ اِىتشٚپٙیٛٔبتیه3145توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832جبیٍبٜ ػٙؼٛس ٚ تشا٘ؼشیٛػش دس كٙؼت3146توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832جبیٍبٜ ػٙؼٛس ٚ تشا٘ؼشیٛػش دس كٙؼت3146توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832جبیٍبٜ ػٙؼٛس ٚ تشا٘ؼشیٛػش دس كٙؼت3146توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔمذٔبتی 3148َPLCتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔمذٔبتی 3148َPLCتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔمذٔبتی 3148َPLCتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٟٔٙذػی وٙتش3149َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٟٔٙذػی وٙتش3149َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٟٔٙذػی وٙتش3149َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػیت یبثی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ثش اػبع تحّیُ پبػخ تٛاثغ3151توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػیت یبثی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ثش اػبع تحّیُ پبػخ تٛاثغ3151توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػیت یبثی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ثش اػبع تحّیُ پبػخ تٛاثغ3151توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔغبِؼٝ ٘ؼُ آتی اتٛٔبػیٖٛ پیـشفت3152ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشٚ٘یه دیجیتب3153َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشٚ٘یه دیجیتب3153َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشٚ٘یه دیجیتب3153َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036اِىتشٚ٘یه وبسثشدی3154توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036اِىتشٚ٘یه وبسثشدی3154توانیر

111 از 92صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036اِىتشٚ٘یه وبسثشدی3154توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3155توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3155توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3155توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وبست وٙتشِی خبف3156توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وبست وٙتشِی خبف3156توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وبست وٙتشِی خبف3156توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی دیجیتبَ دس حفبظت ٚ وٙتش3158َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی دیجیتبَ دس حفبظت ٚ وٙتش3158َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832تجضیٝ ٚ تحّیُ وبست ٞبی دیجیتبَ دس حفبظت ٚ وٙتش3158َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ پیٛػتٝ ٚ ٘بپیٛػت3159ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ پیٛػتٝ ٚ ٘بپیٛػت3159ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ پیٛػتٝ ٚ ٘بپیٛػت3159ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832وٙتشَ تجٟیضات ٞیذسِٚیىی3160توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832وٙتشَ تجٟیضات ٞیذسِٚیىی3160توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832وٙتشَ تجٟیضات ٞیذسِٚیىی3160توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ تجٟیضات ٘ئٛٔبتیىی3161توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ تجٟیضات ٘ئٛٔبتیىی3161توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ تجٟیضات ٘ئٛٔبتیىی3161توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اثضاس دلیك پیـشفت3162ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشِشٞبی كٙؼتی3163توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشِشٞبی كٙؼتی3163توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشِشٞبی كٙؼتی3163توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی وٕیبت غیشاِىتشیىی3164توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی وٕیبت غیشاِىتشیىی3164توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی وٕیبت غیشاِىتشیىی3164توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اعبق فشٔبٖ ، 3165PIO , I/Oتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اعبق فشٔبٖ ، 3165PIO , I/Oتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اعبق فشٔبٖ ، 3165PIO , I/Oتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ ثٟی3166ٝٙتوانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030عشاحی ػیؼتٓ وٙتشَ پیـشفت3167ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030عشاحی ػیؼتٓ وٙتشَ پیـشفت3167ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030عشاحی ػیؼتٓ وٙتشَ پیـشفت3167ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اثضاس دلیك ثب تأویذ ثش عشاحی ػیؼت3168ٓتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اثضاس دلیك ثب تأویذ ثش عشاحی ػیؼت3168ٓتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30838ػیٍٙبِٟبی وٙتشَ اتبق فشٔب3169ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30838ػیٍٙبِٟبی وٙتشَ اتبق فشٔب3169ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838ػیٍٙبِٟبی وٙتشَ اتبق فشٔب3169ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832ػیؼتٓ ٞبی وٙتشَ وبٔپیٛتشی3170توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832ػیؼتٓ ٞبی وٙتشَ وبٔپیٛتشی3170توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832ػیؼتٓ ٞبی وٙتشَ وبٔپیٛتشی3170توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی241640پیـشفتٝ 3171َPLCتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تجٟیضات اتبق فشٔب3172ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تجٟیضات اتبق فشٔب3172ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اثضاس دلیك ٞٛؿٕٙذ3173توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اثضاس دلیك ٞٛؿٕٙذ3173توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اثضاس دلیك ٞٛؿٕٙذ3173توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ ٚاِٛٞب3174توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ ٚاِٛٞب3174توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ ٚاِٛٞب3174توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػٙؼٛسٞب ٚ تشا٘ؼشیٛسػشٞب3175توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػٙؼٛسٞب ٚ تشا٘ؼشیٛسػشٞب3175توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػٙؼٛسٞب ٚ تشا٘ؼشیٛسػشٞب3175توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔجذَ ٞبی اِىتشٚ٘یىی3176توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔجذَ ٞبی اِىتشٚ٘یىی3176توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔجذَ ٞبی اِىتشٚ٘یىی3176توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اِىتشٚ٘یه كٙؼتی پیـشفت3177ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30838ػیٕیالتٛس ٘یشٌٚبٞی3179توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30838ػیٕیالتٛس ٘یشٌٚبٞی3179توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838ػیٕیالتٛس ٘یشٌٚبٞی3179توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وبسثشد ٔیىشٚ پشػؼٛس دس كٙؼت3181توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وبسثشد ٔیىشٚ پشػؼٛس دس كٙؼت3181توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وبسثشد ٔیىشٚ پشػؼٛس دس كٙؼت3181توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وبِیجشاػی3182ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وبِیجشاػی3182ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وبِیجشاػی3182ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ؿجیٝ ػبصی ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب3183توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ؿجیٝ ػبصی ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب3183توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ؿجیٝ ػبصی ٚ تحّیُ ػیؼتٓ ٞب3183توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ كٙؼتی ٔمذٔبتی3184توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ كٙؼتی ٔمذٔبتی3184توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ كٙؼتی ٔمذٔبتی3184توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036وٙتشَ ٘یشٌٚبٜ ثخبس3185توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036اجضاء وٙتشَ كٙؼتی3186توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036اجضاء وٙتشَ كٙؼتی3186توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036اجضاء وٙتشَ كٙؼتی3186توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036حفبظت ٘یشٌبٜ ػیىُ تشویجی3187توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036حفبظت ٘یشٌبٜ ػیىُ تشویجی3187توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036حفبظت ٘یشٌبٜ ػیىُ تشویجی3187توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اثضاس دلیك ػٕٛٔی3188توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اثضاس دلیك ػٕٛٔی3188توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اثضاس دلیك ػٕٛٔی3188توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٟٔٙذػی وٙتشَ ٔمذٔبتی3189توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٟٔٙذػی وٙتشَ ٔمذٔبتی3189توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٟٔٙذػی وٙتشَ ٔمذٔبتی3189توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اتٛٔبػیٖٛ كٙؼتی پیـشفت3190ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٟٔٙذػی وٙتشَ پیـشفت3193ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030حّمٝ ٞبی وٙتشَ ٘یشٌٚب3195ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030حّمٝ ٞبی وٙتشَ ٘یشٌٚب3195ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030حّمٝ ٞبی وٙتشَ ٘یشٌٚب3195ٜتوانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػیؼتٓ ٞبی حفبظت ٘یشٌٚب3196ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػیؼتٓ ٞبی حفبظت ٘یشٌٚب3196ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٓ ٞبی حفبظت ٘یشٌٚب3196ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػیؼتٕٟبی ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـی ٘یشٌٚبٟٞب3197توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػیؼتٕٟبی ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـی ٘یشٌٚبٟٞب3197توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػیؼتٕٟبی ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـی ٘یشٌٚبٟٞب3197توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی ػشٔبیـی ٚ ٌشٔبیـی ٘یشٌٚب3198ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی ػشٔبیـی ٚ ٌشٔبیـی ٘یشٌٚب3198ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی182442ثٟشٜ ثشداسی اص ػیؼتٕٟبی ػشٔبیـی ٚ ٌشٔبیـی ٘یشٌٚب3198ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی363268ػیؼتٕٟبی ٞیذسِٚیه ٚ پٙٛٔبتیه3199توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی363268ػیؼتٕٟبی ٞیذسِٚیه ٚ پٙٛٔبتیه3199توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی363268ػیؼتٕٟبی ٞیذسِٚیه ٚ پٙٛٔبتیه3199توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634ؿیشٞب3200توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634ؿیشٞب3200توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634ؿیشٞب3200توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی242448٘مـٝ خٛا٘ی ٘یشٌٚب3201ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی242448٘مـٝ خٛا٘ی ٘یشٌٚب3201ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی242448٘مـٝ خٛا٘ی ٘یشٌٚب3201ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی242448ػٛخت ٚ احتشاق ٚ ػیؼتٕٟبی ػٛخت سػب٘ی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3202توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی242448ػٛخت ٚ احتشاق ٚ ػیؼتٕٟبی ػٛخت سػب٘ی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3202توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی242448ػٛخت ٚ احتشاق ٚ ػیؼتٕٟبی ػٛخت سػب٘ی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3202توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی423274دیض3203َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی423274دیض3203َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی423274دیض3203َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3204توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3204توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3204توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3205توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3205توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ثبصیبفت ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3205توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3206توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3206توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3206توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3207توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3207توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی124860ثٟشٜ ثشداسی ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3207توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی60060پٕپ ، فٗ وٕپشػٛس3208توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی60060پٕپ ، فٗ وٕپشػٛس3208توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60060پٕپ ، فٗ وٕپشػٛس3208توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036تٛسثیٗ ٌبص3209توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036تٛسثیٗ ٌبص3209توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036تٛسثیٗ ٌبص3209توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی364076ٚ سا٘ذٔبٖ ػیىُ ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی (Performance)سٚؿٟبی ثشسػی ػّٕىشد 3210توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436تبثّٛ تٛسثیٗ ثخبس دس اعبق فشٔب3211ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436تبثّٛ تٛسثیٗ ثخبس دس اعبق فشٔب3211ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436تبثّٛ تٛسثیٗ ثخبس دس اعبق فشٔب3211ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی32032ثٟشٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3212توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی32032ثٟشٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3212توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی32032ثٟشٜ ثشداسی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3212توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی60060وٙذا٘ؼٛس ثشجٟبی خٙه وٗ ٘یشٌٚب3213ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی60060وٙذا٘ؼٛس ثشجٟبی خٙه وٗ ٘یشٌٚب3213ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60060وٙذا٘ؼٛس ثشجٟبی خٙه وٗ ٘یشٌٚب3213ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی60060ا٘تمبَ حشاست ٚ ٔجذِٟبی حشاستی3214توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی60060ا٘تمبَ حشاست ٚ ٔجذِٟبی حشاستی3214توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60060ا٘تمبَ حشاست ٚ ٔجذِٟبی حشاستی3214توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔىب٘یه ػیبالت وبسثشدی3215توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔىب٘یه ػیبالت وبسثشدی3215توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔىب٘یه ػیبالت وبسثشدی3215توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832سٚغٗ، سٚغٗ وبسی ٚ یبتبلبٟ٘ب3216توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832سٚغٗ، سٚغٗ وبسی ٚ یبتبلبٟ٘ب3216توانیر
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٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832سٚغٗ، سٚغٗ وبسی ٚ یبتبلبٟ٘ب3216توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04040ػیٕٛالتٛس ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3217توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04040ػیٕٛالتٛس ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3217توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی04040ػیٕٛالتٛس ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3217توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی361652تٛسثیٗ ثخبس پیـشفت3218ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی361652تٛسثیٗ ثخبس پیـشفت3218ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی361652تٛسثیٗ ثخبس پیـشفت3218ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تٛسثیٗ ثخبس ٔمذٔبتی3219توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تٛسثیٗ ثخبس ٔمذٔبتی3219توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تٛسثیٗ ثخبس ٔمذٔبتی3219توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی48048تشٔٛدیٙبٔیه ٘یشٌٚب3220ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی48048تشٔٛدیٙبٔیه ٘یشٌٚب3220ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی48048تشٔٛدیٙبٔیه ٘یشٌٚب3220ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی54862ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3221توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی54862ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3221توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی54862ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3221توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی60868ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3222توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی60868ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3222توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60868ؿٙبخت ػٕٛٔی تجٟیضات ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3222توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی54054(دیٙبٔیه - ٔمبٚٔت ٔلبِح - اػتبتیه )ػّٓ ٔىب٘یه 3223توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی54054(دیٙبٔیه - ٔمبٚٔت ٔلبِح - اػتبتیه )ػّٓ ٔىب٘یه 3223توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی54054(دیٙبٔیه - ٔمبٚٔت ٔلبِح - اػتبتیه )ػّٓ ٔىب٘یه 3223توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی241640ا٘ذاصٜ ٌیشی پیـشفتٝ ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3224توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی241640ا٘ذاصٜ ٌیشی پیـشفتٝ ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3224توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی241640ا٘ذاصٜ ٌیشی پیـشفتٝ ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3224توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی184058ػیؼتٓ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وبِیجشاػی3225ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی184058ػیؼتٓ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وبِیجشاػی3225ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی184058ػیؼتٓ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ وبِیجشاػی3225ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436جٛؿىبسی تخللی3226توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436جٛؿىبسی تخللی3226توانیر
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٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436جٛؿىبسی تخللی3226توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی301646ػّٓ ٔٛاد ٚ ػّٕیبت حشاستی3227توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی301646ػّٓ ٔٛاد ٚ ػّٕیبت حشاستی3227توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی301646ػّٓ ٔٛاد ٚ ػّٕیبت حشاستی3227توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24024اجضاء ٔبؿی3228ٗتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24024اجضاء ٔبؿی3228ٗتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024اجضاء ٔبؿی3228ٗتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030دیٙبٔیه ٚاستؼبؽ ٔحٛس3229توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030دیٙبٔیه ٚاستؼبؽ ٔحٛس3229توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030دیٙبٔیه ٚاستؼبؽ ٔحٛس3229توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18826جشحمیّٟب ٚ ثبال ثش٘ذٜ ٞب3230توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18826جشحمیّٟب ٚ ثبال ثش٘ذٜ ٞب3230توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18826جشحمیّٟب ٚ ثبال ثش٘ذٜ ٞب3230توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی ٘یشٌٚبٟٞب3231توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634استؼبؽ ٔحٛسٞب ٚ ثبال٘ؼی3232ًٙتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ٚ وبِیجشاػی3233ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04040آصٔبیـٍبٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ٚ وبِیجشاػی3233ٖٛتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللیPLC244064آؿٙبیی ثب ٔذاسات فشٔبٖ ٚ 3239توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللیPLC244064آؿٙبیی ثب ٔذاسات فشٔبٖ ٚ 3239توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی اِىتشیه ٘یشٌٚب3240ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی دس اِىتشیه ٘یشٌٚب3242ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی دس اِىتشیه ٘یشٌٚب3242ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی دس اِىتشیه ٘یشٌٚب3242ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اكَٛ تِٛیذ ٚ ثٟشٜ ثشداسی3243توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اكَٛ تِٛیذ ٚ ثٟشٜ ثشداسی3243توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اكَٛ تِٛیذ ٚ ثٟشٜ ثشداسی3243توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی42850سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3245توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی42850سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3245توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی42850سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3245توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تجٟیضات ٔىب٘یىی ٘یشٌٚب3249ٜتوانیر
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٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تجٟیضات ٔىب٘یىی ٘یشٌٚب3249ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تجٟیضات ٔىب٘یىی ٘یشٌٚب3249ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030(2)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3253توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030(2)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3253توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030(2)سِٝ ٚ حفبظت اِىتشیىی 3253توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ط٘شاتٛس ػٙىشٖٚ ٚ تؼتٟبی آ3255ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ط٘شاتٛس ػٙىشٖٚ ٚ تؼتٟبی آ3255ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ط٘شاتٛس ػٙىشٖٚ ٚ تؼتٟبی آ3255ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24024ػیؼتٓ تحشیه ط٘شاتٛس3257توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24024ػیؼتٓ تحشیه ط٘شاتٛس3257توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018ػیىُ تِٛیذ دس ٘یشٌٚبٜ ثخبس3261توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018ػیىُ تِٛیذ دس ٘یشٌٚبٜ ثخبس3261توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018ػیىُ تِٛیذ دس ٘یشٌٚبٜ ثخبس3261توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24024ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3262توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی24024ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3262توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024ػبیك ٞبی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3262توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436ثبال٘ؼیًٙ ٚ ٞٓ ٔحٛسی3278توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436ثبال٘ؼیًٙ ٚ ٞٓ ٔحٛسی3278توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436ثبال٘ؼیًٙ ٚ ٞٓ ٔحٛسی3278توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436وٕپشػٛس- فٗ- ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات پٕپ 3279توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436وٕپشػٛس- فٗ- ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات پٕپ 3279توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436وٕپشػٛس- فٗ- ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات پٕپ 3279توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثبصػبصی لغؼبت داؽ تٛسثیٗ ٌبصی3280توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634تؼت ٞبی غیشٔخشة3281توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634تؼت ٞبی غیشٔخشة3281توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634تؼت ٞبی غیشٔخشة3281توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات تٛسثیٗ ثخبس3282توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات تٛسثیٗ ثخبس3282توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634ػیت یبثی ٚ تؼٕیشات تٛسثیٗ ثخبس3282توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی48048التلبد ٟٚٔٙذػی ٘یشٌٚب3283ٜتوانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634ِِٛٝ وـی ، اتلبالت ٚػبیك ٞب3287توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634ِِٛٝ وـی ، اتلبالت ٚػبیك ٞب3287توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634ِِٛٝ وـی ، اتلبالت ٚػبیك ٞب3287توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی62430ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ٔجذِٟبی حشاستی3288توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی62430ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ٔجذِٟبی حشاستی3288توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی62430ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ٔجذِٟبی حشاستی3288توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436ثٟشٜ ثشداسی ٚ تؼٕیشات دیض3289َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436ثٟشٜ ثشداسی ٚ تؼٕیشات دیض3289َتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018ػبیك ٞبی حشاستی ٚ ػبیك وبسی3290توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018ػبیك ٞبی حشاستی ٚ ػبیك وبسی3290توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018ػبیك ٞبی حشاستی ٚ ػبیك وبسی3290توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ٘یشٌٚب3291ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ٘یشٌٚب3291ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی تجٟیضات ٘یشٌٚب3291ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی60060تشٔٛدیٙبٔیه ٚ ػیىُ حشاستی ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3292توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی60060تشٔٛدیٙبٔیه ٚ ػیىُ حشاستی ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3292توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60060تشٔٛدیٙبٔیه ٚ ػیىُ حشاستی ٘یشٌٚبٟٞبی ثخبسی3292توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی362460تشاؿىبسی تخللی3293توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018آِیبطٞب ٚوّیذ فٛالد ٞب3294توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3296توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3296توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػیت یبثی ٚ تؼٕیش ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٜ ثخبسی3296توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436ػیت یبثی ٚتؼٕیش تجٟیضات تٟٛیٝ ٔغجٛع3297توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436ػیت یبثی ٚتؼٕیش تجٟیضات تٟٛیٝ ٔغجٛع3297توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436ػیت یبثی ٚتؼٕیش تجٟیضات تٟٛیٝ ٔغجٛع3297توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036سٚؿٟبی ػبخت لغؼبت3298توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30838سٚؿٟبی تشٔیٓ لغؼبت ٔؼیٛة3302توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ػیت یبثی ٚتؼٕیشات ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٟٞبی ػیىُ تشویجی3303توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ػیت یبثی ٚتؼٕیشات ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٟٞبی ػیىُ تشویجی3303توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ػیت یبثی ٚتؼٕیشات ثٛیّشٞبی ٘یشٌٚبٟٞبی ػیىُ تشویجی3303توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی181634ػیت یبثی ٚتؼٕیش ؿیشٞبٚ تّٝ ٞبی ثخبس3305توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی181634ػیت یبثی ٚتؼٕیش ؿیشٞبٚ تّٝ ٞبی ثخبس3305توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634ػیت یبثی ٚتؼٕیش ؿیشٞبٚ تّٝ ٞبی ثخبس3305توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی61622٘شْ افضاسٞبی تخللی تؼٕیشات ٍٟٚ٘ذاسی3307توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030وٙتشَ كٙؼتی پیـشفت3308ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030وٙتشَ كٙؼتی پیـشفت3308ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ كٙؼتی پیـشفت3308ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030عشاحی ٔذاسات ٔیىشٚپشٚػؼٛسی پیـشفت3309ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030عشاحی ٔذاسات ٔیىشٚپشٚػؼٛسی پیـشفت3309ٝتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030عشاحی ٔذاسات ٔیىشٚپشٚػؼٛسی پیـشفت3309ٝتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030اِىتشٚ٘یه  كٙؼتی ٔمذٔبتی3310توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030اِىتشٚ٘یه  كٙؼتی ٔمذٔبتی3310توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030اِىتشٚ٘یه  كٙؼتی ٔمذٔبتی3310توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634ثٟشٜ ثشداسی تجٟیضات ػبحّی3311توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشِشٞبی اِىتشٚ٘یىی3312توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832آؿٙبیی ثب تجٟیضات دٚاس ٚاستؼبؿبت3313توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ثیشیًٙ ٞب ٚػشٚیغ ٍٟ٘ذاسی آٖ ٞب3315توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ثیشیًٙ ٞب ٚػشٚیغ ٍٟ٘ذاسی آٖ ٞب3315توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ثیشیًٙ ٞب ٚػشٚیغ ٍٟ٘ذاسی آٖ ٞب3315توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی36036اِىتشٚ٘یه كٙؼتی3318توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی36036اِىتشٚ٘یه كٙؼتی3318توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036اِىتشٚ٘یه كٙؼتی3318توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی08080وبسٌبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛس3321توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی08080وبسٌبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛس3321توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی08080وبسٌبٜ تؼٕیشات ط٘شاتٛس3321توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی06464وبسٌبٜ تؼٕیشات ٔٛتٛس اِىتشیىی3322توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی03232آصٔبیـٍبٜ تخللی ؿیٕی3354توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ ثبصسػی ٚ وٙتشَ ویفیت3372توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634اكَٛ ثبصسػی ٚ ٘ظبست3379توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی24832اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی3380توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜتخللی24832اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی3380توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832اكَٛ تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی3380توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018تبػیؼبت ٔىب٘یىی3398توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018تبػیؼبت ٔىب٘یىی3398توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018تبػیؼبت ٔىب٘یىی3398توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تجٟیضات ٘یشٌٚب3404ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تِٛیذ ٚ ٘یشٌٚب3415ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تِٛیذ ٚ ٘یشٌٚب3415ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030تِٛیذ ٚ ٘یشٌٚب3415ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی36036ط٘شاتٛسٞبی ٘یشٌٚبٞی3425توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ؿیٕی ٘یشٌٚب3443ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ احتشاق ٚ ػٛخت3455توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وٙتشَ فشوب٘غ3457توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی اِىتشٚ٘یه3462توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436٘مـٝ وـی ػبختٕب3485ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436٘مـٝ وـی ػبختٕب3485ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436٘مـٝ وـی ػبختٕب3485ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب تأ ػیؼبت ٔىب٘یىی ٚ ثشلی ػبختٕب3493ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3557توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3557توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔیىشٚ وٙتشِشٞب3557توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024ثش٘بٔٝ سیضی تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی3575توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی01616وبسٌبٜ تخللی ٔىب٘یه3626توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی01616وبسٌبٜ تخللی ٔىب٘یه3626توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی42042ػیىّٟبی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3631توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی42042ػیىّٟبی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3631توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی42042ػیىّٟبی ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی3631توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04040ساٜ ا٘ذاصی ٘یشٌٚبٜ ثخبس3637توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04040ساٜ ا٘ذاصی ٘یشٌٚبٜ ثخبس3637توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی04040ساٜ ا٘ذاصی ٘یشٌٚبٜ ثخبس3637توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی122436٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی ػبختٕب3647ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی122436٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی ػبختٕب3647ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی122436٘مـٝ وـی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی ػبختٕب3647ٖتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030صثبٖ تخللی ؿیٕی وبسؿٙبػی3651توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018تؼت ٞبی غیشٔخشة ا٘تمب3658َتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018اػتب٘ذاسدٞبی ٚصاست ٘یشٚ ٔشتجظ ثب ؿیٕی ٘یشٌٚب3661ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وبسؿٙبػی- صثبٖ تخللی ٔىب٘یه 3663توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030وبسؿٙبػی- صثبٖ تخللی ٔخبثشات ٚ اِىتشٚ٘یه 3665توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018٘مـٝ خٛا٘ی تخللی پبیپیًٙ ٘یشٌٚب3668ٜتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ٔىب٘یه3672توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24024آؿٙبیی ثب دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞبی تخللی ؿیٕی3673توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030تىٙؼیٙی- صثبٖ تخللی ٔخبثشات ٚ اِىتشٚ٘یه 3678توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030تىٙؼیٙی- صثبٖ تخللی ٔخبثشات ٚ اِىتشٚ٘یه 3678توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی60868ا٘ٛاع ؿىّٟبی خٛسدٌی تجٟیضات ٘یشٌٚبٞی ٚا٘ٛاع سٚؿٟبی پیـٍیشی ٚ وٙتشَ آٖ ٚ آصٔبیـٍب3679ٜتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030ٔمذٔبتی  3147َDCSتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030ٔمذٔبتی  3147َDCSتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030ٔمذٔبتی  3147َDCSتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی181634تجٟیضات اتبق فشٔب3172ٖتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030پیـشفتٝ 3178َDCSتوانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030پیـشفتٝ 3178َDCSتوانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030پیـشفتٝ 3178َDCSتوانیر

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیField bus30030ؿجىٝ ٞبی كٙؼتی 3180توانیر

سایب20000ٝ٘تخللیField bus30030ؿجىٝ ٞبی كٙؼتی 3180توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیField bus30030ؿجىٝ ٞبی كٙؼتی 3180توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3235توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3235توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی04040آصٔبیـٍبٜ سِٝ ٚ حفبظت ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3235توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3246توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3246توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ثخؾ ٘یشٌٚبٞی3246توانیر
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٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030 ٘یشٌٚبDCٜػیؼتٓ ٞبی ثشق اضغشاسی ٚ 3259توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030 ٘یشٌٚبDCٜػیؼتٓ ٞبی ثشق اضغشاسی ٚ 3259توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030 ٘یشٌٚبDCٜػیؼتٓ ٞبی ثشق اضغشاسی ٚ 3259توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3264توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3264توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی04040(ثخؾ ٘یشٌٚبٜ)وبسٌبٜ تبثّٛ ٚ تبػیؼبت 3264توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030ٔجب٘ی ثشق ٘یشٌٚبٞی3272توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030ٔجب٘ی ثشق ٘یشٌٚبٞی3272توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030ٔجب٘ی ثشق ٘یشٌٚبٞی3272توانیر

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی ٘یشٌٚبٞی3274توانیر

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی ٘یشٌٚبٞی3274توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030٘مـٝ خٛا٘ی اِىتشیىی ٘یشٌٚبٞی3274توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی03232آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی3357توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی02424آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی تخللی ثٟشٜ ثشداسی3361توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیIT18018اػتب٘ذاسد ٞبی كٙؼت ثشق  دس ثخؾ 3371توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی04040(ثخؾ ا٘تمبَ)آؿٙبیی ػّٕی ثب ػیٕٛالتٛس ٘یشٌٚبٜ 3433توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی62430ٔجب٘ی وٙتشَ ویفیت3468توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیIT30030ٔذیشیت پشٚطٜ ٞبی 3476توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیIT30030ٔذیشیت ویفیت پشٚطٜ ٞبی 3478توانیر

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030ٔؼٕبسی اعالػبت3480توانیر

سایب20000ٝ٘تخللی30030ٔؼٕبسی اعالػبت3480توانیر

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی30030ٔؼٕبسی اعالػبت3480توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی181634٘مـٝ ثشداسی ثخؾ ا٘تمب3483َتوانیر

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی363268فٗ آٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ػیؼتٓ ٞبی اعالػبتی3487توانیر

سایب20000ٝ٘تخللی363268فٗ آٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ػیؼتٓ ٞبی اعالػبتی3487توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی0160160آٔٛصؽ حیٗ وبس ا٘تمب3490َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی0160160آٔٛصؽ حیٗ وبس ا٘تمب3490َتوانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی0160160آٔٛصؽ حیٗ وبس ا٘تمب3490َتوانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی0160160وبسآٔٛصی دس ثخؾ ا٘تمب3491َتوانیر

ؿجى20000ٝتخللی0160160وبسآٔٛصی دس ثخؾ ا٘تمب3491َتوانیر

111 از 105صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی0160160وبسآٔٛصی دس ثخؾ ا٘تمب3491َتوانیر

ا٘شطی40000پظٚٞـی- تخللی18018ؿٙبخت اػتب٘ذاسدٞبی كٙؼت ثشق دس ثخؾ آٔبس ٚ ٌضاسؿبت3499توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ ا٘تمبَ ٚ ٘یشٌٚبٞی3501توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ ا٘تمبَ ٚ ٘یشٌٚبٞی3501توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی24024ٌضاسؽ ٘ٛیؼی فٙی ثخؾ ا٘تمبَ ٚ ٘یشٌٚبٞی3501توانیر

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی ثخؾ تٛصیغ3538توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030تىٙؼیٙی ثخؾ تٛصیغ-آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی3539توانیر

ؿجى20000ٝتخللی30030تىٙؼیٙی ثخؾ تٛصیغ-آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی تخللی3539توانیر

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٟٔٙذػی اسصؽ دس ثخؾ تٛصیغ3599توانیر

ؿجى20000ٟٝٔبستی24024آؿٙبیی ثب سِٝ ٞبی دیجیتبِی3612توانیر

ؿجى20000ٝتخللی24024آؿٙبیی ثب سِٝ ٞبی دیجیتبِی3612توانیر

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی24832٘مؾ ٔذیشیت ٍٟ٘ذاسی دس افضایؾ ثٟشٜ ٚسی كٙؼت ثشق3625توانیر

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیRational Rose-UML182442افضاس تحّیُ ٚ عشاحی ٘ش7001ْرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیRational Rose-UML182442افضاس تحّیُ ٚ عشاحی ٘ش7001ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیRational Rose-UML182442افضاس تحّیُ ٚ عشاحی ٘ش7001ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی60060 ٔمذٔبتی RUPافضاس فشایٙذ تِٛیذ ٘ش7002ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی60060 پیـشفتRUPٝافضاس فشایٙذ تِٛیذ ٘ش7003ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیDesign Pattern182442اٍِٛٞبی عشاحی 7004رایانه

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیPMBOK36844ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ثشاػبع  ٔذیشیت پشٚط7005ٜرایانه

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیOPM336036ٔذیشیت پشٚطٜ ثشٔجٙبی ٔتذِٚٛطی  7006رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیWorkgroup123244آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7007رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیWorkgroup123244آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7007رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیWorkgroup123244آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7007رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیWindows-Server183250آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7008رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیWindows-Active Directory48048آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7009رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیExchange Server244064آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7010رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیISA181634آؿٙبئی ثب ٔذیشیت ؿجىٝ 7011رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیITIL24832-آؿٙبئی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ٔذیشیت خذٔبت 7012رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیC303262++٘ٛیؼی  صثبٖ ثش٘ب7013ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیC303262++٘ٛیؼی  صثبٖ ثش٘ب7013ٝٔرایانه
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سایب20000ٟٝ٘ٔبستیVB.NET124860٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7014ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیVB.NET124860٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7014ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیC#.NET243256٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7015ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیC#.NET243256٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7015ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیASP.NET with C#.Net243256٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7016ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیASP.NET with C#.Net243256٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7016ٝٔرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیASP.NET with C#.Net243256٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7016ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیASP.NET with VB.Net243256٘ٛیؼی   صثبٖ ثش٘ب7017ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیASP.NET with VB.Net243256٘ٛیؼی   صثبٖ ثش٘ب7017ٝٔرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیASP.NET with VB.Net243256٘ٛیؼی   صثبٖ ثش٘ب7017ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیXML with C#.Net242448٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7018ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیXML with C#.Net242448٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7018ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیXML with VB.Net242448٘ٛیؼی   صثبٖ ثش٘ب7019ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیXML with VB.Net242448٘ٛیؼی   صثبٖ ثش٘ب7019ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی183250 ٔمذٔبتی Delphi٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7020ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی183250 ٔمذٔبتی Delphi٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7020ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی183250 پیـشفتDelphiٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7021ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی183250 پیـشفتDelphiٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7021ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی181634 ٔمذٔبتی PHP٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7022ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی181634 ٔمذٔبتی PHP٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7022ٝٔرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی181634 ٔمذٔبتی PHP٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7022ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی181634 پیـشفتPHPٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7023ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی181634 پیـشفتPHPٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7023ٝٔرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی181634 پیـشفتPHPٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7023ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی183250 ٔمذٔبتی JAVA٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7024ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی183250 ٔمذٔبتی JAVA٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7024ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی183250  پیـشفتJAVAٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7025ٝٔرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی183250  پیـشفتJAVAٝ٘ٛیؼی صثبٖ ثش٘ب7025ٝٔرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیSQL Server-Design124052ثب٘ه اعالػبتی 7026رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیSQL Server-Design124052ثب٘ه اعالػبتی 7026رایانه
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سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSQL Server-Design124052ثب٘ه اعالػبتی 7026رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSQL Server-Administration124052ثب٘ه اعالػبتی 7027رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی7028Oracle-Developer364884رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی7028Oracle-Developer364884رایانه

ْ افضاس ثب 7029رایانه سایب20000ٟٝ٘ٔبستیOracle-Designer182442عشاحی ٚ پیبدٜ ػبصی ٘ش

ْ افضاس ثب 7029رایانه سایب20000ٝ٘تخللیOracle-Designer182442عشاحی ٚ پیبدٜ ػبصی ٘ش

ْ افضاس ثب 7029رایانه سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیOracle-Designer182442عشاحی ٚ پیبدٜ ػبصی ٘ش

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی36036آؿٙبیی ثب ػخت افضاس ؿجى7030ٝرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی36036آؿٙبیی ثب ػخت افضاس ؿجى7030ٝرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی36036آؿٙبیی ثب ػخت افضاس ؿجى7030ٝرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی03232وبسٌبٜ پیىشثٙذی ٚ ػیت یبثی وبٔپیٛتشٞبی ؿخلی7031رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی03232وبسٌبٜ پیىشثٙذی ٚ ػیت یبثی وبٔپیٛتشٞبی ؿخلی7031رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی04040وبسٌبٜ ساٞجشی ؿجىٝ ٞبی وبٔپیٛتشی7032رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی04040وبسٌبٜ ساٞجشی ؿجىٝ ٞبی وبٔپیٛتشی7032رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیMYSQL123244ثب٘ه اعالػبتی وذثبص 7033رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیMYSQL123244ثب٘ه اعالػبتی وذثبص 7033رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیMYSQL123244ثب٘ه اعالػبتی وذثبص 7033رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی181634 ٔمذٔبتی A+ؿجىٝ 7034رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی181634 ٔمذٔبتی A+ؿجىٝ 7034رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی181634 ٔمذٔبتی A+ؿجىٝ 7034رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی242448 پیـشفتAٝ+ؿجىٝ 7035رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی242448 پیـشفتAٝ+ؿجىٝ 7035رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی242448 پیـشفتAٝ+ؿجىٝ 7035رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیNetwork 241640+ؿجىٝ 7036رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیNetwork 241640+ؿجىٝ 7036رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیNetwork 241640+ؿجىٝ 7036رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیSecurity242448+ؿجىٝ 7037رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیSecurity242448+ؿجىٝ 7037رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSecurity242448+ؿجىٝ 7037رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیServer241640+ؿجىٝ  7038رایانه
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سایب20000ٝ٘تخللیServer241640+ؿجىٝ  7038رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیServer241640+ؿجىٝ  7038رایانه

ؿجى20000ٟٝٔبستی30030آؿٙبیی ثب فیجشٞبی ٘ٛسی 7039رایانه

ؿجى20000ٝتخللی30030آؿٙبیی ثب فیجشٞبی ٘ٛسی 7039رایانه

ؿجى40000ٝپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب فیجشٞبی ٘ٛسی 7039رایانه

ٝ ٞبی ثیؼیٓ 7040رایانه سایب20000ٟٝ٘ٔبستی48048 (Wireless)آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ؿجى

ٝ ٞبی ثیؼیٓ 7040رایانه سایب20000ٝ٘تخللی48048 (Wireless)آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ؿجى

ٝ ٞبی ثیؼیٓ 7040رایانه سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی48048 (Wireless)آؿٙبیی ثب تجٟیضات ٚ ؿجى

7041Network Associateرایانه  - CCNA364076سایب20000ٟٝ٘ٔبستی

7041Network Associateرایانه  - CCNA364076سایب20000ٝ٘تخللی

7041Network Associateرایانه  - CCNA364076سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی364884ٔمذٔبتی 7042Network Professional - CCNPرایانه

سایب20000ٝ٘تخللی364884ٔمذٔبتی 7042Network Professional - CCNPرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی364884ٔمذٔبتی 7042Network Professional - CCNPرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی364884پیـشفتٝ 7043Network Professional - CCNPرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی7044Security professional - CCSP364884رایانه

7045Voiceرایانه  Professional-CCVP364884سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی7046Internetwork Professional - CCIP364884رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی181634(Data Center)آؿٙبیی ثب ٔشوض دادٜ 7047رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی181634(Data Center)آؿٙبیی ثب ٔشوض دادٜ 7047رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی181634(Data Center)آؿٙبیی ثب ٔشوض دادٜ 7047رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیCISSP42042أٙیت 7048رایانه

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیBPM301646ٔذیشیت فشایٙذ وؼت ٚ وبس 7049رایانه

ٝ سیضی ٔٙبثغ ػبصٔبٖ 7050رایانه ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللیERP241640ػیؼتٕٟبی ثش٘بٔ

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSOA361652ٌشا آؿٙبئی ثب ٔؼٕبسی ػشٚیغ7051رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی182442ٔذیشیت ٚة ػبیت ٚ ٔیضثب٘ی ایٙتش٘ت ٚ ایٙتشا٘ت7052رایانه

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی30030ٔذیشیت ٚ وٙتشَ پشٚطٜ  7053رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیMS Project/Server 183250افضاس وٙتشَ پشٚطٜ آؿٙبئی ثب ٘ش7054ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیPrimavera 184866افضاس وٙتشَ پشٚطٜ آؿٙبئی ثب ٘ش7055ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیTickit42042- افضاسٞب آؿٙبیی ثب اػتب٘ذاسد تضٕیٗ ویفیت ٘ش7056ْرایانه

111 از 109صفحه 



٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیCrystal Report242448ٞبی ٌضاسؽ ػبص ػیؼت7057ٓرایانه

سایب20000ٝ٘تخللیCrystal Report242448ٞبی ٌضاسؽ ػبص ػیؼت7057ٓرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیCrystal Report242448ٞبی ٌضاسؽ ػبص ػیؼت7057ٓرایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیSharePoint Server123244ٔمذٔبتی وبسثشی ٚ آؿٙبیی ثب 7058رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیSharePoint Server123244ٔمذٔبتی وبسثشی ٚ آؿٙبیی ثب 7058رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSharePoint Server123244ٔمذٔبتی وبسثشی ٚ آؿٙبیی ثب 7058رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSharePoint Server (Administration60060)ساٞجشی ٔمذٔبتی 7059رایانه

ػٕٛٔی40000پظٚٞـی- تخللی182442ٞب  ثشای وٙتشَ پشٚطٜ ٚ ٔذیشاٖ پشٚطEPMٜافضاس ٔذیشیت پشٚطٜ ثش ٔجٙبی ٘ش7060ْرایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیCOBIT36036اػتب٘ذاسد ٔذیشیت فٙبٚسی اعالػبت 7061رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیSACMM42042اػتب٘ذاسد ٔذیشیت فٙبٚسی اعالػبت 7062رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیISO 27001 ٚ BS779918018ػیؼتٓ ٔذیشیت أٙیت اعالػبت ثشاػبع 7063رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیIT Governance 30030حبوٕیت فٙبٚسی اعالػبت 7064رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیe-Learning30030آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىی 7065رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیe-Learning30030آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىی 7065رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیe-Learning30030آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىی 7065رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیe-Commerce30030تجبست اِىتشٚ٘یىی 7066رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیe-Commerce30030تجبست اِىتشٚ٘یىی 7066رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیe-Commerce30030تجبست اِىتشٚ٘یىی 7066رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیe-Government18018دِٚت اِىتشٚ٘یىی 7067رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیe-Government18018دِٚت اِىتشٚ٘یىی 7067رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللیe-Government18018دِٚت اِىتشٚ٘یىی 7067رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی303262(CIW)عشاحی كفحبت ٚة 7068رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی303262(CIW)عشاحی كفحبت ٚة 7068رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی303262(CIW)عشاحی كفحبت ٚة 7068رایانه

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات اِىتشٚ٘یىی7069رایانه

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات اِىتشٚ٘یىی7069رایانه

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات اِىتشٚ٘یىی7069رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات دیجیتبِی7070رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات دیجیتبِی7070رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب ٔذاسات دیجیتبِی7070رایانه
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٘بْ دٚسٜوذ دٚسٌٜشایؾ
ػبػت 

٘ظشی

ػبػت 

ػّٕی

ػبػت 

وُ
ػغح

ثخؾ 

ٔـبغُ

ٌشٜٚ 

آٔٛصؿی

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی30030آؿٙبیی ثب لغؼبت اِىتشٚ٘یىی7071رایانه

٘یشٌٚب20000ٜتخللی30030آؿٙبیی ثب لغؼبت اِىتشٚ٘یىی7071رایانه

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی30030آؿٙبیی ثب لغؼبت اِىتشٚ٘یىی7071رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی302454آؿٙبیی ثب ػخت افضاس وبٔپیٛتش7072رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی302454آؿٙبیی ثب ػخت افضاس وبٔپیٛتش7072رایانه

سایب40000ٝ٘پظٚٞـی- تخللی302454آؿٙبیی ثب ػخت افضاس وبٔپیٛتش7072رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیObject Oriented30030ٌشایی آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ؿی7073رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیObject Oriented30030ٌشایی آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ؿی7073رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستی183250(HTML)عشاحی كفحبت ٚة7074رایانه

سایب20000ٝ٘تخللی183250(HTML)عشاحی كفحبت ٚة7074رایانه

سایب20000ٟٝ٘ٔبستیFlash182442عشاحی ثب 7075رایانه

سایب20000ٝ٘تخللیFlash182442عشاحی ثب 7075رایانه

٘یشٌٚب20000ٜٟٔبستی18018٘مـٝ خٛا٘ی تخللی وٙتشَ ٚ اثضاس دلیك7076رایانه

٘یشٌٚب20000ٜتخللی18018٘مـٝ خٛا٘ی تخللی وٙتشَ ٚ اثضاس دلیك7076رایانه

٘یشٌٚب40000ٜپظٚٞـی- تخللی18018٘مـٝ خٛا٘ی تخللی وٙتشَ ٚ اثضاس دلیك7076رایانه
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