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ي  ٘ب ٘ب ٚ اسگبْ ي فشٕ٘گ ِؾبٚسٖ ٚ وّه ثٗ فٕبيع، عبصِبْ ثب ٘ذف سؽذ ٚ اؽبعٗ تٛععٗ آٚساْ ؽشوت عبِبْ

٘ب ٚ  ي ثيؾتش ثب اعتفبدٖ اص تىٕيه ِختٍف جٙت دً ِؾىالت تٌٛيذي، ويفي ٚ عبصِبٔي، سؽذ ٚ تٛععٗ

 عبصي ٘بي ٔٛيٓ ٚ ثِٛي ثب تىيٗ ثش تذميك ٚ پژٚ٘ؼ ٚ ّ٘چٕيٓ فشاُ٘ ، سعيذْ ثٗ سٚػ ٘بي جذيذ عٍّي سٚػ

ثب ّ٘ىبسي  9779أغبٔي، دس عبي   ٚسي ثيؾتش اص ِٕبثع ٚ ٔيشٚي ٘بي ِٕبعت جٙت ِذيشيت ِؾبسوتي ٚ ثٙشٖ ثغتش

 جّعي اص ِتخققيٓ ٚ اعضبي ٘يئت عٍّي دأؾگبٖ تأعيظ ؽذ. 

 

٘بي ِختٍف ثٗ يبسي فٕعتگشاْ ٚ ِذيشاْ ِيٙٓ اعالِي ثؾتبثذ  ايٓ ؽشوت ّ٘ٛاسٖ تالػ ّٔٛدٖ اعت تب دس عشفٗ

لشاس د٘ذ. فعبٌيت ٘بي ايٓ ؽشکت دس صِيٕٗ ٘بي  آٔبْفىش خٛد سا دس خذِت  ٚ٘بي جٛاْ، دٌغٛص ٚ خٛػٚ ٔيش

 آِٛصػ، ِؾبٚسٖ، پژٚ٘ؼ ٚ خذِبت ِٕٙذعي اسائٗ ِي گشدد.

 چشم انداز و ماموریت
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" اص کبْٔٛ ِؾبٚساْ اعتجبسي ٚ عشِبيٗ گزاسي ثبٔکي دس سعتٗ اِکبْ عٕجي ٚ ٔظبست 2داساي ستجٗ "ة  

ِقٕٛعبت  -خذِبت -کؾبٚسصي ٚ فٕبيع تجذيٍي)ثبالتشيٓ دس ثيٓ ؽشکت ٘بي يضدي( دس گشايؼ ٘بي: 

اد غزايي ٚ فٕبيع ِٛ -فٕبيع کبٔي ٘بي غيشفٍضي -فٕعتي، ثشلي، اٌکتشٚٔيکي، اثضاس دليك، ِبؽيٓ عبصي

 فٕبيع ؽيّيبيي ٚ داسٚيي -فٕبيع فٍضات اعبعي -فٕبيع ٔغبجي ٚ عٌٍٛضي -آؽبِيذٔي

 داساي ستجٗ ٚ فالديت دس دٛصٖ ِؾبٚسٖ ِذيشيت اص عبصِبْ اداسي اعتخذاِي کؾٛس  

 داساي ستجٗ ٚ فالديت دس دٛصٖ ثٙشٖ ٚسي اص عبصِبْ ٍِي ثٙشٖ ٚسي ايشاْ  

 ٚٔت عٍّي ٚ فٕبٚسي سيبعت جّٙٛسيداساي تبييذيٗ دأؼ ثٕيبْ اص ِعب 

  ع سعبٔي ٚ خذِبت کبسآفشيٕي اص ٚصاست تعبْٚ، کبس ٚ سفبٖ اجتّبعيالداساي ِجٛص ِشکض ِؾبٚسٖ، اع 

 داساي ستجٗ ٚ فالديت أجبَ عشح ٘بي آِبسي اص ِشکض آِبس ايشاْ 

 داساي پشٚأٗ پژٚ٘ؼ اص ٚصاست فٕعت، ِعذْ ٚ تجبست )تٕٙب ؽشکت دس اعتبْ يضد( 

 پشٚأٗ خذِبت ِٕٙذعي اص ٚصاست فٕعت، ِعذْ ٚ تجبست داساي 

 عضٛ کّيتٗ ِؾٛستي ؽٛساي سا٘جشي تٛععٗ ِذيشيت اعتبْ 

 عضٛ ِجّع عِّٛي کّيغيْٛ جٛأبْ خبٔٗ فٕعت، ِعذْ ٚ تجبست اعتبْ يضد 

 عضٛ ٘يئت ِذيشٖ أجّٓ تذميك ٚ تٛععٗ اعتبْ يضد 

 ت ٚ ثشٔبِٗ سيضي کؾٛسداساي ستجٗ ٚ فالديت ِؾبٚسٖ ِذيشيت اص عبصِبْ ِذيشي 

 داساي ِجٛص آِٛصؽي کبسکٕبْ دٌٚت اص ِشکض آِٛصؽي ِذيشيت دٌٚتي 

 آٌّبْ DQSداساي گٛا٘يٕبِٗ عيغتُ ِذيشيت کيفيت اص ؽشکت  

 )ؽشکت ثشتش( پبسک عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد دس عبٌٙبي ِتٛاٌي Aداساي گشيذ  

 اص عبصِبْ ٍِي اعتبٔذاسد EFQMداساي گٛا٘يٕبِٗ دس ديغٗ آِٛصػ اعتبٔذاسدعبصي ٚ دٚسٖ ٘بي  

داساي ِجٛص ٚادذ فٕبٚسي اص پبسن عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد، دس صِيٕٗ ٘بي اسصيبثي ٚ تٛجيٗ فٕي ٚ التقبدي  

 ٘ب، ِذيشيت کيفيت ٚ عشادي ٚ ايجبد عبصِبْ ٘ب عشح

 عضٛ أجّٓ فٕفي ِؾبٚساْ ِذيشيت ايشاْ 

 99ِٕٙذعي ٚ تذميك ٚ تٛععٗ دس عبي  -ٚادذ ثشتش فٕي  

 سوابق توانمندی ها و افتخارات خاص
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 ٘ب ِٕتخت ثبٔه فٕعت ٚ ِعذْ جٙت تٙيٗ گضاسػ تٛجيٙي ٚ ٔظبست ثش اجشاي عشحِؾبٚس  

 سيبعت ٘يئت ِذيشٖ عبصِبْ ٔظبَ فٕفي سايبٔٗ يضد  

 ٘بي ِذيشيت ويفيت تأييذ فالديت ؽذٖ تٛعظ عبصِبْ فٕبيع وٛچه جٙت عشادي ٚ اعتمشاس عيغتُ 

 يبثي عبصِبٔي  تأييذ فالديت ؽذٖ تٛعظ ؽشوت ٔٛعبصي فٕبيع ايشاْ جٙت عبسضٗ 

 ِؾبٚس اِيٓ عبصِبْ عشِبيٗ گزاسي ٚ کّک ٘بي التقبدي ٚ فٕي ايشاْ 
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 آِٛصػ 

 تذقيالت فشف ديگش ٘ب، عبصِبْ ٚ فٕبيع دس تخققي فعبٌيت ٘بي دٛصٖ گغتشدگي ٚ تٕٛ ع ثٗ تٛجٗ ثب اِشٚصٖ

 ٘بي دٚسٖ ثٗ ِعغٛف صيبدي ثغيبس تٛجٗ سٚ ايٓ اص ٚ ٔجٛدٖ ٘ب عبصِبْ ٚ ؽبغٍيٓ ٔيبص٘بي سفع جٛاثگٛي آکبدِيک

 ؽبيغتگي ٔيبص، ِٛسد ِٙبستٙبي کغت ٚ ِٛجٛد آِٛصؽي فبفٍٗ پشکشدْ ثب کٗ اعت ؽذٖ ِذت کٛتبٖ آِٛصؽي

 .کٕذ ِي فشاُ٘ ِختٍف ٘بي تخقـ ادشاص ثشاي سا الصَ

 دس تالػ ٚ خذِبت، ٚ فٕعت ِختٍف ٘بي ثخؼ تٛإّٔذي استمبء ٘ذف ثب تٛععٗ، آٚساْ عبِبْ آِٛصػ ٚادذ

 وبدس داؽتٓ اختيبس دس ثب ٚادذ ايٓ. گشديذ أذاصي ساٖ ِذتشَ، کبسفشِبيبْ ٚ ِذيشاْ ِٕذي سضبيت کغت جٙت

 جٍّٗ اص. داسد ِختٍف ِشاوض تذميمبتي ٚ آِٛصؽي ٔيبص٘بي ثٗ پبعخگٛيي دس ععي ّ٘ٛاسٖ آِٛصػ تخققي

 ثشد: ٔبَ سا صيش ِٛاسد تٛاْ ِي ٚادذ ايٓ خذِبت

 فٕعت ٚ دأؾگبٖ ٘بي ثخؼ دس عّيٕبس ٚ آِٛصؽي ٘بي دٚسٖ ثشگضاسي  

 فٕعتي ِشاکض اص ثبصديذ٘ب ٚ فٕعتي تٛس٘بي ِجشي  

 آِٛصؽي عّيٕبس٘بي ثشگضاسي ٚ عشادي  

 دٌٚت کبسکٕبْ آِٛصؽي ٘بي دٚسٖ ثشگضاسي  

 ؽغٍي ِٙبست تعييٓ آصِٛٔٙبي ثشگضاسي 

 ِذيشيت ٚ ِٕٙذعي تخققي آصِٛٔٙبي ٚ ٘ب دٚسٖ ثشگضاسي  

 عبصِبٔي ٚ فٕعتي ِٙبستٙبي آِٛصؽي ٘بي دٚسٖ اجشاي ٚ عشادي 

 عبصِبٔي، فٕعتي، ٘بي ثخؼ دس ِذيشيتي ٚ ِٕٙذعي عّيٕبس٘بي ٚ ٘ب دٚسٖ اجشاي ٚ عشادي 

  آصاد ٚ دأؾگب٘ي

 اٌٍٍّي ثيٓ ٚ ٍِي اعتبٔي، عغٛح دس ٘ب کٕفشأظ ٚ ٘ب ّٔبيؾگبٖ اجشاي ٚ عشادي 

 ُِ٘تمبضي ٚادذ٘بي ٔيبص ثٗ ثغتٗ ِتخقـ اعبتيذ ّ٘بٕ٘گي ٚ آِٛصؽي فضب٘بي ّٔٛدْ فشا  

 ٖوبس ثبصاس ٔيبص ِٛسد وبسؽٕبعي ٔيشٚ٘بي تشثيت ٘ذف ثب ِتعذد وبسثشدي-عٍّي ٘بي دٚس  
 

 ٚ تذميمبتي ٚ عٍّي ِختٍف خذِبت ي اسائٗ ثش عالٖٚ خٛد فعبٌيت عبٌٙبي عٛي دس تٛععٗ آٚساْ  عبِبْ ؽشوت

 معرفی زمینه های کاری
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 ّٔٛدٖ ثشگضاس ِختٍف ي ٘ب اسگبْ ٚ ٘ب عبصِبْ ٘ب، ؽشوت ثشاي سا آِٛصؽي عّيٕبس ٚ  دٚسٖ 951 اص ثيؼ وبسثشدي،

 .اعت

 ِؾبٚسٖ، پژٚ٘ؼ ٚ خذِبت ِٕٙذعي 

ٔيبص ٚ تمبضبي  خٛد، دغت ، پژٚ٘ؾي ٚ اجشايياي دس فشآيٕذ اسايٗ خذِبت ِؾبٚسٖ ؽشکت عبِبْ آٚساْ تٛععٗ

 :کٕذ کبسفشِبيبْ، ٔمؼ خٛد سا ثٗ يکي اص اؽکبي صيش ايفب ِي

 ِيذأي اي ٚ ٘بي کتبثخبٔٗ أجبَ پژٚ٘ؼ 

 ِؾبٚسٖ دس فشآيٕذ اجشاي عٍّيبت تٛعظ کبسفشِب اسايٗ خذِبت 

 ٖاحشات ثٙجٛد عشيع دس عٍّکشد ِٛعغبت ٘بي آِٛصؽي کبسثشدي داساي عشادي ٚ ثشگضاسي کبسگب 

 اجشايي اي ٚ پژٚ٘ؾي ٘بي ِؾبٚسٖ خذِبت ٔظبست ثش اجشاي عشح ٚ 

 ٗتعشيف پشٚژٖ ٘بي ثٙجٛد٘ب  يبفتٓ گٍٛگبٖ يبثي عٍّيبت جٙت عبسض ٚ  

 ٘بي عٍّيبتي ٘ب ٚ ٔظبَ عشادي عبختبس  

 ... ٚ 

 ايٓ ؽشکت دس عبي ٘بي گزؽتٗ ِٛفك ثٗ أتؾبس تعذادي صيبدي کتبة، ٔؾشيٗ ٚ ِمبالت تخققي گشديذٖ اعت.
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 صيش: حٛعغدس ٘بي دٌٚتي ٚ غيش دٌٚتي  دس ثخؼ ٚ خذِبتي ٘بي فٕعتي ٔٙبد ٘ب ٚ عبصِبْ

  ٘بي ِشتجظ فٕعت ٚ ٔٙبد 

 عبصِبْ ٘ب ٚ ٔٙبد٘بي خذِبتي دٌٚتي ٚ غيش دٌٚتي 

 دأؾگبٖ ٚ ٔٙبد٘بي عٍّي، آِٛصؽي 

٘بي احشگزاس ثش  ٚ ِتغيش ٘بي عٍّي ٘ب ٚ سٚػ أٛا ع ؽيٖٛ ٚ اجشايي پژٚ٘ؾي، اي دس اسايٗ خذِبت ِؾبٚسٖ

ؽٕبخت عٍّي ٚ دليك اص ِذيظ دسْٚ ٚ ثيشْٚ ٚ ٔيض  ؽٛٔذ تب ثش پبيٗ آٔٙب ثتٛاْ ٘ب ثشسعي ِي ٘بي عبصِبْ فعبٌيت

٘بي کؾٛس سا دس  کبسفشِبيبْ کغت ّٔٛد تب ثٗ ايٓ تشتيت ثتٛاْ ِٛعغبت ٚ ٔٙبد ٘بي دس دبي اجشاي عبص ٚ کبس

 .عٍّيبت، تٛاْ سلبثت ٚ ٔيً ثٗ ا٘ذاف عبٌيٗ ٚ اعتشاتژيک يبسي داد ٛدثٙج

 ٚ ظٙٛس ؽشايظ ٔٛيٓ کغت ٚ کبس ثبعج ؽذٖ اعت کٗ ِذذٚدٖ، عّك ٚ پيچيذگي خذِبت تذٛالت دس ِذيظ

تعبًِ  افضايؼ يبثذ. ايٓ خذِبت ثٗ ؽکً ّ٘کبسي ٚ ٚ اجشايي ؽشکت عبِبْ آٚساْ تٛععٗپژٚ٘ؾي ، اي ِؾبٚسٖ

ِغبيً ٚ ٔيض اسايٗ عشيك دس  سيضي دً ثب ِذيشاْ دس ؽٕبخت فذيخ ِغبيً، ّ٘کبسي دس فشآيٕذ ثشٔبِٗتٕگبتٕگ 

 .ؽٛٔذ ٘بي افٍي اسايٗ ِي دٛصٖ

  

 کارفرمایان
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فىشي، يبسي ٚ ِغبعذت تعذاد صيبدي اص ِتخققيٓ ٚ اعبتيذ ِجشة اعتبٔي ٚ خبسج اص  ايٓ ؽشوت وٗ اص ُ٘

دٛصٖ تخققي افٍي عبِبٔذ٘ي ٚ اداِٗ دادٖ اعت. ايٓ  چٙبس٘بي خٛد سا دس  گيشد، فعبٌيت اعتبْ يضد ثٙشٖ ِي

 اص:  گشٖٚ ٘بي تخققي عجبستٕذ 

 

 

 

 

 

 

 

 دس اداِٗ فعبٌيتٙبي ايٓ ؽشکت ثٗ تفکيک دٛصٖ ٘ب رکش گشديذٖ اعت. 

 

 

 

 دٛصٖ تخققي ِبٌي ٚ عشِبيٗ گزاسي
9 

 دٛصٖ تخققي اعتشاتژي ٚ عٍّکشد
7 

 دٛصٖ تخققي عشِبيٗ أغبٔي ٚ دأؾي

 دٛصٖ تخققي ثٙشٖ ٚسي ٚ کيفيت
4 

2 



 

 



 گذاریحوسه تخصصی مالی و سزمایه
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گشدد.  دس ايٓ دٛصٖ خذِبت ِتٕٛ ع ثب تّشکض دس دٚ دٛصٖ ِذيشيت ِبٌي ٚ ّ٘چٕيٓ عشِبيٗ گزاسي اسائٗ ِي

٘بي عشِبيٗ گزاسي، جزة ٚ پزيشػ عشِبيٗ گزاس ٚ ِؾبٚسٖ  ؽبًِ، ؽٕبعبيي فشفت خذِبت عشِبيٗ گزاسي

٘بي التقبدي ٚ عشح ٘بي عشِبيٗ گزاسي، تذٚيٓ عشح تٛجيٙي فٕي ٚ  عشِبيٗ گزاسي، اِکبٔغٕجي ايجبد ثٕگبٖ

گزاسي، اسصػ گزاسي  التقبدي، تبِيٓ ِٕبثع ِبٌي/ خذِبت عشِبيٗ گزاسي خغشپزيش، ٔظبست ثش عشِبيٗ

عبصي  گزاسي عٙبَ، اسصػ گزاسي ثشٔذ، آِبدٖ ٘ب، اسصػ ٘بي التقبدي، ٚادذ٘بي فٕبٚس ٚ اعتبستبپ ٕگبٖث

خذِبت ِذيشيت ٘ب ثشاي ِؾبسکت ٚ جزة عشِبيٗ گزاس )خذِبت ادغبَ ٚ تٍّک ٚادذ٘بي فٕعتي(، ٚ  ثٕگبٖ

٘بي ِبٌي، ِذبعجٗ ٚ  فٛست ٘بي التقبدي، تذميمبت ثبصاس، تٙيٗ ٚ تذٍيً ؽبًِ: ٚاعغٗ گشي أتمبي ثٕگبٖ ِبٌي

ِذيشيت ليّت تّبَ ؽذٖ، عشادي عبختبس ٚ فشايٕذ٘بي ِبٌي، ِذيشيت سا٘جشدي ِبٌي، ِذيشيت عٛدآٚسي ٚ 

 ِبٌي ٚ ثبصاس ِي ثبؽذ. -ٔمذيٕگي، ِذيشيت سيغک ٘بي عٍّيبتي

 پبسٖ اي اص ِّٙتشيٓ عٛاثك ٚ فعبٌيت ٘بي أجبَ ؽذٖ ثٗ ؽشح صيش ِي ثبؽذ:

 دس ؽٙش يضد BRTتذٚيٓ عشح ِغبٌعبت عشِبيٗ گزاسي ادذاث خغٛط  

 B2B (B2wall )تذٚيٓ عشح عشِبيٗ گزاسي عبِبٔٗ ِجبدالت تجبسي  

 تذٚيٓ عشح عشِبيٗ گزاسي ايجبد کبسگضاسي فٕعت ثيّٗ دس اعتبْ يضد 

 تذٚيٓ عشح عشِبيٗ گزاسي ايجبد کبفٗ ّٔبيؾگبٖ فٕعت عبختّبْ، کبسفشِبي دميمي 

ؽشکت  5ذ لٕذي يضد )ٍ٘ذيٕگ ٚ ِبٌي ٚ التقبدي ٚضعيت جبسي گشٖٚ کبسخبٔجبت ؽٙيتذٍيً  

 ِجّٛعٗ(صيش

 ؽٕبعبيي فشفت ٘بي عشِبيٗ گزاسي ٚ افضايؼ دسآِذ دس دٛصٖ ثمب ع ٚ اِبکٓ ِتجشکٗ اعتبْ 

 گزاسي عشح تٌٛيذ فشاٚسدٖ ٘بي پتشٚؽيّي، ؽشکت پتشٚ اکتبْ ايغبتيظ اسصيبثي ٚ اسصػ 

 بدي دٛصٖ ِعبٚٔت ثبصسگبٔي دس ؽشکت عٕگ آ٘ٓ ِشکضي ايشاْتذٍيً ِبٌي ٚ التق 

 تذٍيً ِبٌي ؽشکت عيٕب کيبْ آِ عبصاْ 

 تذٍيً ِبٌي عشح ايجبد ثشج فٕبٚسي اعالعبت يضد 

 تٙيٗ عبختبس ِبٌي ٚ تٕظيُ فٛست ٘بي ِبٌي ؽشکت تبة کبثً يضد 

 تکبس فٕعت تبثبْتٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس جٛ٘ش٘بي چبپ ديجيتبي عشاِيکي، ِبؽيٓ عبصي اث 

 تٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس کبؽي پشعالْ، کبؽي ادغبْ ٔيشٚ 
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 تٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس لغعبت يذکي کبِيْٛ، کبسفشِبي دميمي 

 تٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس ثغتٗ ثٕذي ِذقٛالت غزايي، کبسفشِبي دميمي 

 تٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس فٕبيع چٛة ٚ فٍض، کبسفشِبي دميمي 

 ػ تذٍيٍي ثبصاس فبدسات عٕگ آ٘ٓ، ؽشکت ثبسيٓ تجبست پشؽيبتٙيٗ گضاس 

 تٙيٗ گضاسػ تذٍيٍي ثبصاس عشح تٌٛيذ أٛا ع ٔبيٍْٛ ٚ ٔبيٍىظ، فٕبيع تٌٛيذي ٔٛگشا 

 تٙيٗ عشح ِؾبسکت دس عشِبيٗ گزاسي تٌٛيذ ِبکبسٚٔي سؽتٗ اي، ؽشکت دٔيض ِبکبسْٚ  

 ي دي، ؽشکت پشتٛ افؾبْ يضدتٙيٗ عشح ِؾبسکت دس عشِبيٗ گزاسي تٌٛيذ چشاغ ٘بي اي ا 

 تٙيٗ عشح ِؾبسکت دس عشِبيٗ گزاسي تٌٛيذ کبثً آٌِٛيِٕٛي ٚ ِغي، ؽشکت تبة کبثً  

 تٙيٗ عشح ِؾبسکت دس عشِبيٗ گزاسي اعتخشاج عٕگ عبختّبٔي، ؽشکت عٕگ ساٚس 

 تٙيٗ عشح ِؾبسکت دس عشِبيٗ گزاسي تٌٛيذ ثشد اٌکتشٚٔيک، ؽشکت پبسط ٔيشٚ 

التقبدي عشح اعتخشاج عٕگ کٛ٘ي ٚ تٌٛيذ ؽٓ ٚ ِبعٗ دأٗ ثٕذي ؽذٖ، ؽشکت کيّيب اسصيبثي فٕي ٚ  

 ثتٓ يبٚسي

ِجتّع فشاٚسي ِٛاد ِعذٔي اعٍظ ِٛاد اٌٚيٗ چيٕي ٚ عشاِيک، تٌٛيذ اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح  

 گشأٛي

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح ايجبد ِشکض جشادي، ؽشکت تٛععٗ عالِت 

 التقبدي عشح تٌٛيذ لبسچ، کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ  

اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٛععٗ تٌٛيذ سصيٓ ٘بي آٌکيذي ٚ سصيٓ ٘بي پٍي اعتش، ؽشکت پتشٚ اکتبْ  

 ايغبتيظ

 ً عبصاْ يضدً ٘بي ِغي ٚ آٌِٛيٕيِٛي، ؽشکت کبثاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٛععٗ تٌٛيذ أٛا ع کبث 

 يجبد ٚادذ داِذاسي، د٘يبسي صسديٓاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح ا 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ ِجٍّبْ ؽٙشي، ؽشکت کبٖٚ کٛيش سعتبق 

، الِپ ٘بي اٌکتشٚٔيکي ٚ تجٙيضات LED، الِپ LEDاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ ِبژٚي ثشد  

 سٚؽٕبيي، گشٖٚ فٕعتي ِبد اٌکتشٚٔيک پبسعيبْ

 سٚتٛگشاٚس، ؽشکت گٍغبْ خشعٕذ اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح چبپ 
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 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ ؽٍٛاس جيٓ، ثبصسگبٔي تٌٛيذ آسعيٓ کٛيش پبسط 

 ، ؽشکت ِّتبص ٔخ ِبٔب ايغبتيظ"DTY"اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ ٔخ  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ چشاغ ٘بي سٚؽٕبيي، ؽشکت يکتب ٔٛس ايغبتيظ 

 ٚ التقبدي عشح تٌٛيذ ِذاس اٌکتشٚٔيکي، ؽشکت ٔبسيٓ اٌکتشٚٔيک يضداسصيبثي فٕي  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح ادذاث ٘تً، ٘تً ٔگيٓ يضد 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي عشح تٛععٗ تٌٛيذ کبؽي ٚ عشاِيک، کبسخبٔجبت کبؽي عميك يضد 

 داسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ پبسچٗ ِجٍي، ؽشکت تعبٚٔي ٔگبسيٓ تکّيً يض 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي پشٚسػ ؽتشِشغ، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ جعجٗ پالعتيکي )ثغتٗ ثٕذي ِذقٛالت کؾبٚسصي(، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أيذسيذ فتبٌيک، ؽشکت فذس ؽيّي گغتشاْ يضد 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ٘تً، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ِجتّع خذِبتي ثيٓ سا٘ي، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ِيذاْ عشضٗ داَ صٔذٖ، ؽشکت ِجتّع کؾتبسگب٘ي ِعيٓ داَ يضد  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ساٖ أذاصي البِتگبٖ عٕتي، کبسفشِبي دميمي 

 کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ خٛساک داَ ٚ عيٛس،  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ تيشچٗ ثتْٛ پيؼ تٕيذٖ، ؽشکت پيؼ تٕيذٖ ثبالس فٕعت 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ٚادذ داِذاسي، ؽشکت گٍچٙشٖ کجيش 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ سٚغٓ ِٛتٛس، کبسفشِبي دميمي 

 ميمياسصيبثي فٕي ٚ التقبدي البِتگبٖ ثَٛ گشدي، کبسفشِبي د 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ادذاث ِجّٛعٗ تفشيذي گشدؽگشي البِتي، ؽشکت ؽت ٘بي ِٙتبة ِشٚعت 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع گٌٍٛٗ ٘بي فٛالدي، ؽشکت فشداد فٕعت تٛط 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ساٖ أذاصي ٔيشٚگبٖ ثشق، ؽشکت عٍٛ ع ؽّظ جبٔجبصاْ اعتبْ يضد 

 بدي تٌٛيذ ؽٓ ٚ ِبعٗ، کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ التق 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ِشِت لٍعٗ گشدکٖٛ ِٙشيض، ؽشکت تٛععٗ ِعبدْ عشة ٚ سٚي ِٙذي آثبد 
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 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي اعتخشاج عٕگ کٛ٘ي ٚ تٌٛيذ ؽٓ ٚ ِبعٗ، ؽشکت کيّيب ثتٓ يبٚسي 

 پٙش ؽيّي ايغبتيظاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ثبٔذ استٛپذي فبيجشگالط، ؽشکت ع 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٔخ فيالِٕت پٍي اعتش، ؽشکت ِّتبص ٔخ ِبٔب ايغبتيظ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٔخ پٍي اعتش، ؽشکت عيّب پٛد عپٙش ايغبتيظ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ عٌٛفبت آِٛٔيَٛ، ؽشکت ثبدساَ پيؾشٚ آسيب 

 ِگبٚاتي، ؽشکت ِٕٙذعي ايّٓ ساٖ لشْ 91أذاصي ٔيشٚگبٖ اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ساٖ  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ اعکٍت فٛالدي عٌٛٗ، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد داِذاسي، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ثغتٗ ثٕذي خؾکجبس، کبسفشِبي دميمي 

 يضسي سٚي چٛة، کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ التقبدي دکبکي ٚ ثشػ ٌ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ديٛاس پٛػ پالعتيکي، ؽشکت ضيب پالعت کٛيش ِيجذ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد سعتٛساْ ثيٓ سا٘ي، سعتٛساْ ثٙبس 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ سٚغٓ ؽتش ِشغ، ؽشکت تعبٚٔي ٘ضاس پشٔذٖ ِٙشيض 

 ٌيذ ؽيشآالت ٔي داس، ؽشکت تعبٚٔي دأؼ ثٕيبْ ٔٛآٚساْ ثٙيٕٗ کبس يضداسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٛ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع فشاٚسدٖ ٘بي دجيُ ؽذٖ ثش پبيٗ رست، ؽشکت فشداد پخت کٛيش 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ لٕذ ٚ ٔجبت، کبسفشِبي دميمي 

 دميمي اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ کبالي خٛاة، کبسفشِبي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد گٍخبٔٗ فيفي جبت، ؽشکت تعبٚٔي اکغيش اٌّبط عجض ايغبتيظ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ داسٚ٘بي گيب٘ي، ؽشکت ٘يشاد اکغيش عت اٌجشص 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ِجتّع گشدؽگشي، کبسفشِبي دميمي 

 ، ِجتّع گشدؽگشي ٘فت ؽٙشاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ِجتّع گشدؽگشي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ِشِت ٚ ايجبد خبٔٗ ِغبفش، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد البِتگبٖ عٕتي، ٘تً پبسط يضد 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٌٌٛٗ ٘بي آثيبسي لغشٖ اي، کبسفشِبي دميمي 
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 ٕعتي ِعذٔي جٛا٘ش جٛيبْ ٔگيٓ کٛيش يضداسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ کبؽي ٌّيٕب، ؽشکت ف 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع پيچ ٚ ِٙشٖ، ؽشکت عپٕذ پيچ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ِجّٛعٗ تبالس، سعتٛساْ ٚ ٘تً عٍّذاس ثبفك، ؽشکت عٍّذاس ثبفك 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ؽّؼ آ٘ٓ، ؽشکت فٛالد کّبي خبٚساْ ثجٕٛسد 

 ٚ التقبدي تٌٛيذ کيک ٚ کٍٛچٗ دس اعتبْ يضد، ؽشکت ؽيشيٓ پخت ِيٕباسصيبثي فٕي  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ؽٙشک دًّ ٚ ٔمً ثبفك، کبسفشِبي دميمي 

اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ دؾشٖ کؼ صيغتي ٚيژٖ ِضاس ع پغتٗ ٚ ِذقٛالت کؾبٚسصي گٍخبٔٗ اي ٚ  

 داسٚي گيب٘ي ضذ دسد، ؽشکت صيغت فٕبٚسي کٛؽبي کٛيش 

اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٔشَ افضاس يکپبسچٗ ِبٌي ٚ دغبثذاسي ٚيٓ تت پشٚ، ؽشکت ٔگيٓ گغتشاْ  

 ِذبعت

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ کبؽي ٚ عشاِيک، ؽشکت کبؽي عبٚٚط خبتُ يضد 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٌٌٛٗ ٘بي عفبٌيٓ، کبسفشِبي دميمي 

اد اٌٚيٗ کبؽي ٚ عشاِيک، ؽشکت فشآٚسدٖ ٘بي ِعذٔي اعٍظ گشأٛي اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ِٛ 

 يضد

 ثيٓ سا٘ي آتٕب، کبسفشِبي دميمي اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ِجتّع سفب٘ي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ايجبد ِجتّع سفب٘ي يبط کٛيش يضد، کبسفشِبي دميمي  

 ؽشکت کبؽي پبسط کٛيش يضد اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ لغعبت ٚيژٖ کبؽي ٚ عشاِيک، 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ گٌٍٛٗ ٘بي فٛالدي، ؽشکت فٛالد جُ سفغٕجبْ 

 تٙيٗ عشح تٛجيٙي تٌٛيذ فٕبيع چٛة، ؽشکت پبسط عيشجبْ 

 تٙيٗ عشح ٘بي تٛجيٙي فٕبيع پبييٓ دعتي فٛالد دس اعتبْ يضد، ؽشکت ؽٙشک ٘بي فٕعتي يضد ؽبًِ: 

 فٛسج سٚػ خٛدسٚ ثٗ ؽبتْٛ تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 ٔٛسد ٚ فٛسج سٚػ ثٗ آعيبة ٘بي گٌٍٛٗ تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 ِبسپيچ ٚ تخت فٕش٘بي تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 سٚػ فٛسج ثٗ فٕعتي ٘بي فٍٕج ٚ کٛپٍيٕگ تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 
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  آ٘ٓ ساٖ ٚ ثشق فٕبيع فٛسجي عجک لغعبت تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 گشَ ٚ عشد آٌيبژي ٘بي ِفتٛي تٛجيٙي عشح 

 عشد سٚػ ثٗ ٔٛسدي خبؿ ِمبعع تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 فٛسجي تخت ٚ گشد ِمبعع تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 ؽذٖ تّپش ٚ کٛئيچ فٛالدي ِذقٛالت تٌٛيذ تٛجيٙي عشح  

 ؽٙشثبصي اعتبٔذاسد ِتٕٛ ع ٚ پيؾشفتٗ تجٙيضات ٚ ٚعبيً تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 ؽشکت جبَ ؽيشيٓ کٛيشجبت،  ؽيشيٕي ٚ ٔجبت، ٔمً لٕذ، ثٕذي ثغتٗ ٚ تٌٛيذ تٛجيٙي عشح 

 ٘بي تٛسثٛ وّپشعٛس گبص، گشٖٚ فٕعتي غذيش عشح تٛجيٙي عبخت عبصٖ 

عٕجي ايجبد ٚادذ ٘بي فٕعتي جذيذ ثٗ ِٕظٛس استمبي اسصػ افضٚدٖ ٚ التقبدي ّٔٛدْ عٍّيبت  اِکبْ 

 ِعذٔي ٚ اعتخشاجي، ؽشکت عٕگ آ٘ٓ ِشکضي ايشاْ 

 ٔٛيٓ اعتبْ يضد، ؽشکت ؽٙشک ٘بي فٕعتي يضدِغبٌعبت اِکبْ عٕجي ٚ ظشفيت عٕجي تٛععٗ فٕبيع  

 ، عبصِبْ ثشٔبِٗ ٚ ثٛدجٗ کؾٛساسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ اتِٛجيً ثشلي دس ايشاْ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع چشاغ خٛدسٚ، ؽشکت فبساِٙش 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ پٕيش پيتضا، ؽشکت ثٙبساْ دؽت تفت 

 ٘بي العتيىي، ؽشکت فٕبيع العتيک پٛالد لغعٗ التقبدي تٌٛيذ ؽٍٕگاسصيبثي فٕي ٚ  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ پشٚفيً ٚ دسة ٚ پٕجشٖ پي ٚي عي، ؽشکت پي ٚي عي فجب 

 اتيٍٕي، ؽشکت ثٙيٓ أذيؾبْ سا٘ٛس اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع ٔبيٍْٛ چٕذاليٗ پٍي 

 پيتضا ٚ ثغتٕي، ؽشکت ثٙبساْ دؽت تفتاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ پٕيش  

 کبسفشِبي دميمي اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ گبصوشثٕيه جبِذ )يخ خؾه(، 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ تيشچٗ ثٍٛن، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ آجش عفبي ٚ ثٍٛن عفبي تيغٗ، کبسفشِبي دميمي 

 تيشچٗ صيگضاگ عيّبٔي ٚ ثٍٛن عمفي، کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ  

اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٔبيٍْٛ، ظشٚف يىجبس ِقشف، لغعبت ٚ ظشٚف پالعتيىي تضسيمي،  

 کبسفشِبي دميمي
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 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ کيغٗ پٍي پشٚپيٍٓ، ؽشکت فٕعتي تٌٛيذي کيّيب گشاْ الٍيذ 

 ٕغٛجبت چٛثي، کبسفشِبي دميمياسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ِ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ أٛا ع وبؽي، کبسفشِبي دميمي 

 ثٕذي ؽٓ ٚ ِبعٗ، کبسفشِبي دميمي اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي ؽغت ٚ ؽٛ ٚ دأٗ 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ وبؽي وف ٚ ديٛاس، کبسفشِبي دميمي 

 تبثي ٚ ٔخ اعتشج، ؽشکت ِٙتبة ٔخ لضٚيٓاسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٔخ پٍي اعتش، ٔخ  

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ سٚغٓ کٕجذ، اسدٖ ٚ دٍٛا اسدٖ، فٕبيع غزايي ٔؾبط 

اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ فيٍُ پالعتيکي ٚ لغعبت پالعتيکي ثبدي، ؽشکت تعبٚٔي پٛيب پالعتيک  

 کٛيش

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ يخذاْ، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ پٛدس٘بي فٕعتي ٚ ِعذٔي، کبسفشِبي دميمي 

 اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي تٌٛيذ ٌٌٛٗ ٚ اتقبالت پٍي پشٚپيٍٓ، ؽشکت يضد اعٍظ 

 اسصيبثي فٕي، التقبدي ٚ ِبٌي عشدٙبي ِتمبضي تغٙيالت ؽشوت ؽٙشوٙبي فٕعتي اعتبْ يضد 

 أٛا ع پتٛي ِيٕک، ؽشکت تٌٛيذي ٚ ثبفٕذگي فيشٚصياسصيبثي فٕي، التقبدي ٚ ِبٌي عشح تٌٛيذ  

 عٕجي عشح ايجبد ِشاوض تأِيٓ لغعبت ِٛسد ٔيبص وؾتي، پژٚ٘ؾکذٖ تٛععٗ تکٌٕٛٛژي اِىبْ 

 عٕجي عشح ايجبد ِشاوض فشٚػ عٛخت ثٗ وؾتي دس ثٕبدس، پژٚ٘ؾکذٖ تٛععٗ تکٌٕٛٛژي اِىبْ 

 دسيبيي(، پژٚ٘ؾکذٖ تٛععٗ تکٌٕٛٛژي أذاصي خغٛط عبدٍي )اتٛثٛط ٚ تبوغي عٕجي عشح ساٖ اِىبْ 

 ِغبٌعٗ عشح جبِع ايجبد فٕبيع تجذيٍي دس اعتبْ ٘شِضگبْ، عبصِبْ جٙبدکؾبٚسصي اعتبْ ٘شِضگبْ 

 ، عبصِبْ جٙبد کؾبٚسصي اعتبْ يضدسٚعتبئيعٕجي ايجبد ٔٛادي فٕعتي  اِىبْ 

 اعتبْ يضد داس ؽٙشعتبْ عجظ، عبصِبْ جٙبد کؾبٚسصي عٕجي ٚ تعييٓ فٕبيع اٌٚٛيت اِىبْ 

 عٕجي عشح تغييش عبختبس گشٖٚ فٕعتي غذيش، گشٖٚ فٕعتي غذيش اِىبْ 

 ، عبصِبْ فٕبيع ٚ ِعبدْ اعتبْ يضد٘بي فبدساتي فٕبيع ٔغبجي اعتبْ يضد ثشسعي لبثٍيت 

 عشح ِغبٌعبت تٛععٗ فٕعتي ٚ ِعذٔي اعتبْ يضد، عبصِبْ فٕبيع ٚ ِعبدْ اعتبْ يضد 

 کبسفشِبي دميمي، عيُ دس وؾٛس عٕجي تٍفٓ ثي ٔيبص 
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ثٕذي )ِىبٔي ٚ صِبٔي( ثشاي آْ، ؽشوت تٛصيع  د٘ي ِعبثش ؽٙش ِيجذ ٚ اسايٗ ِذي اٌٚٛيت عٕجؼ پٛؽؼ 

 ٔيشٚي ثشق اعتبْ يضد

اسصيبثي تٛععٗ وّي ٚ ويفي ِشاوض ٔگٙذاسي ٚ تعّيشات ٔبٚگبْ سيٍي وؾٛس، پژٚ٘ؾکذٖ تٛععٗ  

 تکٌٕٛٛژي

 ؽذٖ( فشآيٕذ٘ب، ؽشوت تٛصيع ٔيشٚي ثشق اعتبْ يضد اسصيبثي فٕي ٚ التقبدي )ِذبعجبت ليّت تّبَ 

 گزاسي ايجبد ٘تً، ٘تً ٔگيٓ يضد کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 گزاسي چبپ سٚتٛگشاٚس، ؽشکت گٍغبْ خشعٕذ يضد کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

گزاسي ادذاث ِجتّع گشدؽگشي، ؽشکت پذيذٖ تفشيذي،  کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 دؽگشي، البِتي ؽت ٘بي ِٙتبة ِشٚعتگش

 گزاسي عشح ِيذاْ عشضٗ داَ، ِجتّع کؾتبسگب٘ي ِعيٓ داَ يضد کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 گزاسي تٌٛيذ خٛساک داَ ٚ عيٛس، کبسفشِبي دميمي کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 ، ؽشکت ديبٔب چبپ عتبسٖ يضديتيکگزاسي تٌٛيذ ٌّيٕت أٛا ع فيٍُ پالع کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

آالت چبپ ٚ ثغتٗ ثٕذي، ؽشکت ساِيٕب  گزاسي عشح ٔٛعبصي ِبؽيٓ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 پالعتيک

 گزاسي تٌٛيذ کٍش ٚ عٛد پشک، ؽشکت ٔيشٚ کٍش کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 سا٘ي، کبسفشِبي دميميگزاسي ادذاث ِجتّع خذِبتي ثيٓ  کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 گزاسي ادذاث ِجتّع گشدؽگشي، کبسفشِبي دميمي کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

گغتش  گزاسي تٌٛيذ لغعبت ثتٛٔي عجک، ؽشکت تعبٚٔي يبعيٓ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 ايغبتيظ يضد

 ذثيش ٔيشٚ، ؽشکت تٛععٗ ثشق تCHPگزاسي عشح ٔيشٚگبٖ  کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 گزاسي عشح تٌٛيذ کشثٓ فعبي، ؽشکت کشثٓ فعبي ّ٘گبَ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشِبيٗ 

 ٌعبة گزاسي تٌٛيذ سٔگ ٚ ٌعبة کبؽي ٚ عشاِيک، ؽشکت کيبْ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 گزاسي تٌٛيذ کبؽي ٚ عشاِيک، ؽشکت کبؽي ؽّظ اسدکبْ  کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 داس، ؽشکت ٔگيٓ ثٍٛسٖ يضدگزاسي تٌٛيذ ّٔک يذ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 
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 گزاسي تٌٛيذ أٛا ع کبغز، ؽشکت کيبْ آسيبٔب کٛيش يضد کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 ِٛاد غزايي، کبسفشِبي دميميگزاسي تٌٛيذ  کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 گزاسي تٌٛيذ فٍض عخت کبسي ؽذٖ، کبسفشِبي دميمي کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 گزاسي تٌٛيذ دأٗ ٘بي سٚغٕي، ؽشکت کؾت ٚ فٕعت پبسعيبْ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

٘بي  ؽشکت فشآٚسدٖ ٘بي گٛؽتي، گزاسي تٌٛيذ فشآٚسدٖ کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 

 گٛؽتي تيٕب ععبَ

 گزاسي ٔغبجي، ؽشکت عٕٙذ ثبفت آرس کٕتشي پشٚژٖ ٚ ٔظبست ثش عشح عشِبيٗ 
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عّذٖ خذِبت ايٓ دٛصٖ، دس صِيٕٗ ٘بي تذٚيٓ ثشٔبِٗ اعتشاتژيک، تذٚيٓ ٚ اجشاي ثشٔبِٗ تذٛي اعتشاتژيک، 

عشادي ٚ تذٚيٓ ِذي ٘بي کغت ٚ کبس، تذٚيٓ عشح کغت ٚ کبس، عشادي عيغتُ ِذيشيت ٚ اسصيبثي عٍّکشد، 

 تٙيٗ اعٕبد تٛععٗ، ٚ ... اسائٗ ِي گشدد. 

 فعبٌيت ٘بي أجبَ ؽذٖ ثٗ ؽشح صيش ِي ثبؽذ:پبسٖ اي اص ِّٙتشيٓ عٛاثك ٚ 

 اسائٗ ِؾبٚسٖ تخققي دس ِٛضٛ ع تذٚيٓ ٔمؾٗ ساٖ فٕبٚسي ؽشکت سيغٕذگي ٚ ثبفٕذگي عٍک ثبف  

 تذٚيٓ ثشٔبِٗ تٛععٗ التقبدي ٚ اؽتغبي صايي سٚعتبيي، عبصِبْ ِذيشيت ٚ ثشٔبِٗ سيضي اعتبْ يضد  

 شد دس ؽشکت آثفبي ؽيشاصعشادي عيغتُ جبسي عبصي اعتشاتژي ٚ ِذيشيت عٍّک 

 عبٌٗ پبسک عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد 5تٙيٗ عٕذ ثشٔبِٗ سا٘جشدي  

٘بي اجشايي دس ساعتبي ِذيشيت تٛععٗ دس اعتبْ  ٘بي تٛععٗ ِذيشيت دس دعتگبٖ آعيت ؽٕبعي عيغتُ 

 يضد

 تٙيٗ عٕذ سا٘جشدي تٛععٗ ِٛلٛفبت اعتبْ يضد  

 اعتبْ يضدتٙيٗ عٕذ سا٘جشدي تٛععٗ ثمب ع ٚ اِبکٓ ِتجشکٗ  

 ؽٕبعبيي گضيٕٗ ٘ب ٚ تجييٓ فشفت ٘بي عشِبيٗ گزاسي ٚ افضايؼ دسآِذ ثمب ع ٚ اِبکٓ ِتجشکٗ اعتبْ يضد 

 عشادي عشح جبِع کغت ٚ کبس ثشج فٕبٚسي اعالعبت ٚ استجبعبت يضد 

 عشادي ٚ تذٚيٓ عٕذ جبِع پژٚ٘ؼ اعتبْ يضد  

 ً: ثشٔبِٗ سيضي اعتشاتژيک دس ٍ٘ذيٕگ کبسخبٔجبت ؽٙيذ لٕذي ؽبِ 

 ؽشکت کبثٍٙبي ِخبثشاتي ؽٙيذ لٕذي 

  ؽشکت ثشق آفتبثي ٘ذايت ٔٛس 

  ؽشکت ايغبتيظ استجبعبت لٕذي 

 ْؽشکت ؽجکٗ عبصاْ کيٙب 

عشادي ٚ تذٚيٓ ِذي کغت ٚ کبس ِٕغمٗ ٚيژٖ عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد )ِقٛة دس ؽٛساي عبٌي عٍَٛ،  

 تذميمبت ٚ فٕبٚسي کؾٛس ثٗ عٕٛاْ اٌٚيٓ ِٕغمٗ ٚيژٖ فٕبٚسي کؾٛس(

 عشادي ٚ تذٚيٓ عشح ايجبد ِٕغمٗ ٚيژٖ فٕبٚسي ٘بي ِعذْ کبسي دس ؽٙشعتبْ ثبفك 

 تذٍيً اعتشاتژيک صٔجيشٖ اسصػ دس فٕعت الِپ کُ ِقشف 
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 تذٍيً اعتشاتژيک صٔجيشٖ اسصػ دس فٕعت عال ٚ جٛا٘ش 

 LEDتذٍيً اعتشاتژيک صٔجيشٖ اسصػ دس فٕعت الِپ  

 تذٚيٓ ثشٔبِٗ چٙبسعبٌٗ پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ يضد 

ِکبٔغٕجي ايجبد ٚادذ٘بي فٕعتي جذيذ ثٗ ِٕظٛس استمبي اسصػ افضٚدٖ ٚ التقبدي ّٔٛدْ عٍّيبت ا 

 ِعذٔي ٚ اعتخشاجي دس ؽشکت عٕگ آ٘ٓ ِشکضي ايشاْ 

 ِغبٌعبت اِکبْ عٕجي ٚ ظشفيت عٕجي تٛععٗ فٕبيع ٔٛيٓ اعتبْ يضد 

  مبت ٚ فٕبٚسيعشادي عيغتُ اسصيبثي عٍّىشد پژٚ٘ؾي ِشاوض ٚاثغتٗ ثٗ ٚصاست عٍَٛ، تذمي 

 عشادي عيغتُ اسصيبثي عٍّىشد دس ؽشوت آة ٚ فبضالة ؽٙشعتبْ يضد 

 عشادي عيغتُ اعالعبت عٍّىشد ِؤعغٗ اعتبٔذاسد ٚ تذميمبت فٕعتي ايشاْ 

 عشادي  عيغتُ اسصيبثي عٍّىشد دس عبصِبْ اتٛثٛعشأي يضد 

 تذٚيٓ ِجبٔي ٚ اسايٗ اٌگٛي ثشسعي عٍّىشد ِشاوض فشٕ٘گي 

 اسصيبثي عٍّىشد اداسٖ وً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضدعشادي عيغتُ  

 ثٙجٛد سٚؽٙبي أجبَ فشآيٕذ٘بي ِشثٛط ثٗ اسثبة سجٛ ع دس: 

 ِٗسيضي اعتبْ يضد عبصِبْ ِذيشيت ٚ ثشٔب 

 عبصِبْ حجت اعٕبد ٚ اِالن اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً ثٕيبد ؽٙيذ أمالة اعالِي اعتبْ يضد 

 ثٙضيغتي اعتبْ يضد ِٕٙذعي ِجذد فشآيٕذ٘بي اِٛس اداسي عبصِبْ 

 تعييٓ چگٛٔگي ِٕٙذعي ِجذد والْ فشآيٕذ٘بي ِذيشيت فشٕ٘گي وؾٛس 

 سيضي يضد ثبصعشادي ِعبٚٔت آِبس ٚ اعالعبت عبصِبْ ِذيشيت ٚ ثشٔبِٗ 

 ثبصعشادي ٔظبَ ِذيشيت اعٕبد اداسي دس ِشوض اعالعبت ٚ ِذاسن عٍّي ايشاْ 

 ثبصعشادي ٔظبَ آِٛصؽي عبصِبْ ثٙضيغتي اعتبْ يضد 

 شسعي ٔيبص٘بي پژٚ٘ؾي ٚادذ٘بي فٕعتي اعتبْ يضدث 

 ثشسعي ٚ افالح فشآيٕذ٘بي ؽشوت فٕبيع ثشق صاٚيش 

 ثشسعي سا٘ىبس٘بي اعتّبدعبصي ٔغجت ثٗ ِٙش اعتبٔذاسد 
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 دس: EFQMتٙيٗ اظٙبسٔبِٗ اسصيبثي عٍّىشد ثش اعبط ِذي  

 )ٖؽشوت آة ٚ فبضالة سٚعتبيي اعتبْ يضد )دٚ دٚس 

 ْيضد ؽشوت آة ٚ فبضالة اعتب 

 اداسٖ وً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضد 

 ْؽشوت فبضالة تٙشا 

 عبسضٗ يبثي دس ٚادذ فٕعتي آسِيٓ ِبکبسْٚ 

 آيٕذ٘بي ِذيشيت تشٚيج ٚ اِٛس داَ عبصِبْ جٙبد وؾبٚسصي اعتبْ يضد عبصي فش اجشاي پشٚژٖ خقٛفي 

 أتخبة وٕتٛس ثٙيٕٗ جٙت أؾعبثبت آة آؽبِيذٔي اعتبْ يضد 

 صيبثي ٚضعيت ِٛجٛد دس عبصِبْ ّ٘يبسي ؽٙشداسيٙبي اعتبْ يضدِغبٌعبت ِمذِبتي ٚ اس 

 ؽٕبخت ٚضعيت ِٛجٛد دس ؽشوت وبثٍٙبي ِخبثشاتي ؽٙيذ لٕذي 

 ي ِذي أتخبة ِٛتٛس ثٙيٕٗ ٚسي ِٛتٛس٘بي اٌىتشيىي ٚ اسائٗ عشح تذميمبتي ثشسعي عٛاًِ ِؤحش ثش ثٙشٖ 

 وؾبٚسصي اعتبْ يضدؽذٖ فعبٌيتٙبي عبصِبْ جٙبد  تّبَ اجشاي پشٚژٖ ليّت 

 افضاسي اسصيبثي عٍّىشد ٚادذ٘بي پژٚ٘ؾي تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ 

 افضاسي ِذيشيت اعٕبد اداسي تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ 

 افضاسي أتخبة وٕتٛس آة عشد تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ 

 افضاسي أتخبة ِٛتٛس اٌىتشيىي ثٙيٕٗ ثغتٗ ٔشَ تٙيٗ 
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عّذٖ خذِبت ايٓ دٛصٖ، دٛي ِٛضٛ ع ِذيشيت عشِبيٗ ٘بي أغبٔي ٚ ّ٘چٕيٓ ِذيشيت دأؼ تعشيف گشديذٖ 

اعت. دس دٛصٖ ِذيشيت دأؼ ِٛضٛعبتي اص لجيً اسصيبثي اعتمشاس ِذيشيت دأؼ، عشادي ٔمؾٗ دأؼ، عشادي 

 ٚ اعتمشاس عيغتُ ِذيشيت دأؼ، ٚ ... اسائٗ ِي گشدد. 

تٛععٗ دس  ٔمؾٗ ساٖ ٘بي أغبٔي، ثٗ اسصيبثي ٚ تعييٓ ٚضعيت ِٛجٛد ٚ ّ٘چٕيٓ تذٚيٓ دس دٛصٖ ِذيشيت عشِبيٗ

عبصِبٔي،  فشٕ٘گِٛضٛعبت ِذٛسي ؽبًِ ثشٔبِٗ سيضي اعتشاتژيک ِٕبثع أغبٔي، ِذيشيت اخالق، اسصؽٙب ٚ 

اعتعذاد٘ب ٚ جبٔؾيٓ پشٚسي، تيُ عبصي ِذيشيت ، ٔٛآٚسي ِغتّشٚ  دغبثشعي ٚ سيغک ِٕبثع أغبٔي، پيؾٕٙبدات

کبسکٕبْ ٚ پبداػ،  ِذيشيت عٍّىشد، ٘ب تٛععٗ ؽبيغتگيٚ تذٍيً ٚ ِٕتٛسيٕگ،  گشي ِشثيعبصي، تٛإّٔذٚ 

يبدگيشي ٚ تغٙيُ دأؼ، عيغتُ ٘بي اعالعبتي ِٕبثع أغبٔي، سٚاثظ کبس ٚ عالِت جبِع ِٕبثع أغبٔي،  ،آِٛصػ

ثع أغبٔي، جزة ٚ گشيذيٕگ ؽبغً، تجضيٗ ٚ تذٍيً ؽغً ٚ گشيذيٕگ ؽغٍي ِٕبسيضي  ثشٔبِٗدمٛق ٚ ِضايب، 

 ِٕبثع أغبٔي دعتٗ ثٕذي ِي گشدد. 74111پشداختٗ ِي ؽٛد. ايٓ ِٛضٛعبت دس لبٌت ِذي 

 پبسٖ اي اص ِّٙتشيٓ عٛاثك ٚ فعبٌيت ٘بي أجبَ ؽذٖ ثٗ ؽشح صيش ِي ثبؽذ:

 ٛععٗ دس اعتبْ يضد، اعتبٔذاسي يضدعشادي ِذي ثِٛي ثشاي جزة پبيذاس پيؾشاْ أغبٔي ت 

 اسصيبثي جبِع ِٕبثع أغبٔي ٚ پبيؼ ثشٔبِٗ ٘بي عٍّيبتي پبسک عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد 

ِؾبٚسٖ اسصيبثي ٚضعيت ٔيشٚي أغبٔي )ثٗ ٌذبػ کّجٛد، کفبيت ٚ يب ِبصاد ثٛدْ( دس ثشخي دٛصٖ ٘بي  

 کبسي ؽٙشداسي يضد

 دس ؽٙشداسي يضدِؾبٚسٖ اعتمشاس ٔظبَ ِذيشيت عٍّکشد کبسکٕبْ  

ِؾبٚسٖ دس صِيٕٗ تٛععٗ صيشعيغتُ ٘بي ِٕبثع أغبٔي ؽبًِ آِٛصػ، عالِت کبسکٕبْ ٚ ٔظبَ پيؾٕٙبدات ٚ  

 ٔٛآٚسي ِغتّش

 اسصيبثي، تذٍيً ٚ اسائٗ پيؾٕٙبدات ثٙجٛد دٛصٖ ِٕبثع أغبٔي دس عغخ ؽٙشداسي يضد ٚ عبصِبْ ٘بي تبثعٗ 

 دس ؽٙشداسي يضد 4Pِؾبٚسٖ عشادي ٔظبَ جبِع پشداخت ِجتٕي ثش ِذي  

 عشادي ٚ اعتمشاس عيغتُ ِذيشيت دأؼ دس ؽشکت گبص اعتبْ يضد  

 عشادي ٚ اعتمشاس عيغتُ ِذيشيت دأؼ دس پبسک عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد  

 عشادي عبختبس ٚ فشايٕذ٘بي کبسخبٔٗ عالعبصي ايغبتيظ يضد 
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 دس کبسخبٔٗ عالعبصي ايغبتيظ يضد عشادي ٔظبَ استمب ٚ پشداخت 

 اسصيبثي عٍّىشد پشعٍٕي ٚ عبصِبٔي دس ؽشوت تٛصيع ٔيشٚي ثشق جٕٛة اعتبْ وشِبْ 

 ٚسي ٔيشٚي أغبٔي دس اعتبٔذاسي يضد ثشسعي عٛاًِ ِؤحش ثش ثٙشٖ 

 عشادي عيغتُ استمبي ؽغٍي وبسوٕبْ عبصِبْ ثٙضيغتي اعتبْ يضد 

 دس: عٕجؼ ِيضاْ سضبيتّٕذي ٚ ٔگشػ کبسکٕبْ 

 ؽشکت آة ٚ فبضالة ؽيشاص 

 ( 8ؽشکت آة ٚ فبضالة يضد )ٗٔدٚسٖ عبٌيب 

 )ٗٔؽشکت تٛصيع ثشق يضد )دٚ دٚسٖ عبٌيب 

 اداسٖ کً ساٖ ٚ تشاثشي يضد 

 ؽشکت آة ِٕغمٗ اي يضد 

 TQM  تعييٓ ٔيبص٘بي آِٛصؽي ٚادذ٘بي فٕعت ٔغبجي اعتبْ يضد جٙت اعتمشاس ِذيشيت  

 اي دس اعتبْ يضد شفٗ٘بي آِٛصػ فٕي ٚ د ٔيبصعٕجي دٚسٖ 

 ؽٙشوٙبي فٕعتي يضد ٔيبصعٕجي آِٛصؽي فٕبيع ِغتمش دس 

 عشادي ِجذد ٚ افالح عبختبس عبصِبٔي ؽشوت آة ٚ فبضالة سٚعتبيي اعتبْ يضد 

 عشادي عبختبس عبصِبٔي دس ؽشوت آة ٚ فبضالة ؽٙشعتبْ يضد 

 عشادي عبختبس عبصِبٔي دس عبصِبْ اتٛثٛعشأي يضد 

 افضاسي أتخبة ِذيشاْ تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ 

 ٘بي ِخبثشاتي ؽٙيذ لٕذي تٙيٗ تمٛيُ آِٛصؽي دس ؽشوت وبثً 

 اي ٘بي فٕي ٚ دشفٗ ٘بي افضايؼ أگيضٖ ِذيشاْ جٙت ّ٘ىبسي دس آِٛصػ ثشسعي ساٖ 

 اسصيبثي اعتمشاس ِذيشيت دأؼ دس اداسٖ کً ساٖ ٚ ؽٙشعبصي )فشايٕذ ِغبٌعبت ٚ سا٘غبصي( 

 ِجتٕي ثش ٔمؾٗ دس اداسٖ کً ساٖ ٚ ؽٙشعبصي )فشايٕذ ِغبٌعبت ٚ سا٘غبصي(عشادي عيغتُ ِذيشيت دأؼ  

 تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ افضاسي عيغتُ ِذيشيت دأؼ ِجتٕي ثش ٔمؾٗ 

 اسصيبثي اعتمشاس ِذيشيت دأؼ دس ؽشکت آة ٚ فبضالة يضد 
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ٚ  دس ثٙجٛد عٍّکشد أغبٔي ؽشکت ٘بي ِغتمش دس پبسک عٍُ Positive Devianceاعتفبدٖ اص تکٕيک  

 فٕبٚسي يضد

 ِغتٕذ عبصي تجبسة عشح ٘بي ثشجغتٗ دس اعتبْ يضد ثب سٚيکشد ِذيشيت دأؼ ؽبًِ: 

 پبسک عٍُ ٚ فٕبٚسي يضد 

 ِغجذ جبِع کجيش يضد 

 ثٕگبٖ ؽيشيٕي عبصي دبج خٍيفٗ عٍي س٘جش ٚ ؽشکبء 

 ْثيّبسعتبْ دکتش ِجيجيب 

 عشح أتمبي آة ثٗ اعتبْ يضد 

 :ٔظبَ پيؾٕٙبد٘ب دس اعتمشاسعشادي ٚ  

 دأؾگبٖ يضد 

 ٗاي يضد ؽشوت آة ِٕغم 

 ِٗسيضي اعتبْ يضد عبصِبْ ِذيشيت ٚ ثشٔب 

 عبصِبْ ثٙضيغتي اعتبْ يضد 

 عبصِبْ ِغىٓ ٚ ؽٙشعبصي اعتبْ يضد 

 عبصِبْ فٕبيع ٚ ِعبدْ اعتبْ يضد 

 عبصِبْ جٙبد وؾبٚسصي اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً ثبصسگبٔي اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً آِٛصػ ٚ پشٚسػ اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً ثٕيبد ؽٙيذ أمالة اعالِي اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً تعبْٚ اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضد 

 اداسٖ وً فشٕ٘گ ٚ اسؽبد اعالِي اعتبْ يضد 

 اعتبٔذاسي يضد 

 اداسي اعتبْ فبسط  دعتگب٘ٙبي 

 71 دعتگبٖ اداسي اعتبْ يضد 



 

 

  شزکت سامان آوران توسعه چکیذه سوابق مطالعاتی، پژوهشی و اجزایی

 حوسه تخصصی سزمایه انسانی و دانشی

 

29 

 وً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضديبثي ٚ تٛععٗ ٔظبَ پيؾٕٙبد٘ب دس اداسٖ  عشح عبسضٗ 

 افضاسي ٔظبَ پيؾٕٙبد٘ب تٙيٗ ثغتٗ ٔشَ 
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٘بي ويفيت، ِذيشيت  عّذٖ خذِبت ايٓ دٛصٖ، دس صِيٕٗ ٘بي وٕتشي ويفيت آِبسي، ويفيت عشادي، ٘ضيٕٗ

، ِذيشيت عجض ٚ ... اسائٗ ISO 9119, 94119, 98119, HSEويفيت جبِع، عشادي ٚ اعتمشاس عيغتُ ٘بي 

 ٘بي أجبَ ؽذٖ ثٗ ؽشح صيش ِي ثبؽذ: پبسٖ اي اص ِّٙتشيٓ عٛاثك ٚ فعبٌيت گشدد. ِي

 ِغبٌعٗ، عشادي ٚ اعتمشاس چشخٗ ِذيشيت ثٙشٖ ٚسي دس ثيّبسعتبْ ؽٙيذ فذٚلي يضد 

 ِغبٌعٗ، عشادي ٚ اعتمشاس چشخٗ ِذيشيت ثٙشٖ ٚسي دس ؽشکت ؽٙشکٙبي فٕعتي اعتبْ يضد 

 )پبيٍٛت دٛصٖ دًّ ٚ ٔمً عِّٛي ٚ تشافيک(استمبي ثٙشٖ ٚسي دس ؽٙشداسي يضد  

 اي اعتبْ يضد ٚسي دس ِشاوض فٕي ٚ دشفٗ ٘ب ٚ ثشسعي سا٘ىبس٘بي افضايؼ ثٙشٖ تذٚيٓ ؽبخـ 

 اي اعتبْ يضد ٚسي دس اداسٖ وً ٚ ِشاوض آِٛصػ فٕي ٚ دشفٗ عشادي چشخٗ ِذيشيت ثٙشٖ 

 ت، ثبغجبٔي ٚ داَ ٚ عيٛس٘بي صساع ٚسي ثخؼ وؾبٚسصي اعتبْ يضد دس صيشثخؼ تذٚيٓ عٕذ ثٙشٖ 

 ٘بي ؽيالت ٚ ِٕبثع عجيعي ٚسي ثخؼ وؾبٚسصي اعتبْ يضد دس صيشثخؼ تذٚيٓ عٕذ ثٙشٖ 

 ٚسي دس فٕبيع ٔغبجي ٚ پٛؽبن اعتبْ يضد عشح ِغبٌعبت استمبء ثٙشٖ 

 ؽٙشعبصي يضدٚ  دس اسصيبثي کيفيت خذِبت اداسٖ کً ساٖ QFDکبسگيشي ِذي تٍفيمي کبٔٛ، عشٚکٛاي ٚ  ثٗ 

 ي عًٍ تبخيش دس پشٚژٖ ٘بي سا٘غبصي اداسٖ کً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضدثشسع 

٘بي  دس ثٙجٛد ٔتبيج عشح عٕجؼ سضبيت ِؾتشکيٓ، ِشاجعيٓ، کبسکٕبْ ٚ دعتگبٖ QFDاعتفبدٖ اص تکٕيک  

 اجشايي دس ؽشکت آة ٚ فبضالة يضد

٘بي  بسکٕبْ ٚ دعتگبٖدس ثٙجٛد ٔتبيج عشح عٕجؼ سضبيت ِؾتشکيٓ، ِشاجعيٓ، ک QFDاعتفبدٖ اص تکٕيک  

 اجشايي دس ؽشکت آة ٚ فبضالة ؽيشاص

 عشادي ٚ پيبدٖ عبصي عيغتُ دفتش کبس عجض دس اداسٖ کً ِذيظ صيغت اعتبْ يضد 

 ( دس اداسٖ کً ساٖ ٚ تشاثشي يضدIMSعشادي ٚ پيبدٖ عبصي عيغتُ ِذيشيت يکپبسچٗ ) 

 ِغکٓ ٚ ؽٙشعبصي يضد( دس اداسٖ کً IMSعشادي ٚ پيبدٖ عبصي عيغتُ ِذيشيت يکپبسچٗ ) 

 ثٗ سٚصسعبٔي عيغتُ ِذيشيت يکپبسچٗ دس ؽشکت يضد ٌٌٛٗ 

 ِغتٕذعبصي فشآيٕذ٘بي ِشتجظ ثب ِذيشيت اِالک ٚ ِغکٓ عبصِبْ ِغکٓ ٚ ؽٙشعبصي اعتبْ يضد 

 اسصيبثي احشات اعتمشاس ٔظبَ تضّيٓ ويفيت دس ٚادذ٘بي فٕعتي ٚ خذِبتي 

 ٔبِٗ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي يضد تٙيٗ ٔظبَ 
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 دس: ISO9119عشادي ٚ پيبدٖ عبصي عيغتُ ِذيشيت کيفيت ثش ِجٕبي اعتبٔذاسد  

 اداسٖ کً ِٕبثع عجيعي اعتبْ يضد 

 عبصِبْ اِٛس داسايي ٚ التقبدي يضد 

 ؽشکت ٕ٘شعشاي ِعّبسي يضد 

 ؽشکت پکيج ايغبتيظ يضد 

 عفبٌيٓ ؽشوت عبٌي 

 شوت ؽٙشوٙبي فٕعتي يضدؽ 

 ٖٛؽشوت عيُ ٚ وبثً ؽيشو 

 ؽشوت سخغبس 

 ِٛصاييه اتِٛبتيه ِيجذت ؽشو 

 ِّيضي داخٍي عيغتُ ِذيشيت ويفيت دس:  

 )ٖؽشوت آة ٚ فبضالة يضد )دٚ دٚس 

 ؽشوت ٔيشٚ وٛيش وبسِبٔيب 

 ؽشکت فٕبيع ثشق صاٚيش 

 عبصي فضب٘بي اداسي اعتبْ فبسط ثٙيٕٗ 

 يضدفٕعت ِٕتخت اعتبْ  71عبصي ِقشف أشژي دس  ثٙيٕٗ 

 ؽٙيذ لٕذييبثي ويفيت دس ؽشوت  عبصي عيغتُ ٘ـضيٕٗ عـشادي ٚ پيبدٖ 

 ثبصثيٕي ِتشاژ٘بي تٌٛيذ ثب ٘ذف وب٘ؼ ضبيعبت دس ؽشوت ؽٙيذ لٕذي 

 :ثشسعي جبيگبٖ وٕتشي ويفيت دس 

 فٕبيع ٔغبجي اعتبْ يضد 

 فٕبيع فٍضي اعتبْ يضد 

 فٕعت اعتبْ فبسط 

عبصي عيغتُ وٕتشي آِبسي فشايٕذ٘ب دس ؽشوت فٕبيع ثشق صاٚيش پيبدٖ 



 

 



 

 

  شزکت سامان آوران توسعه چکیذه سوابق مطالعاتی، پژوهشی و اجزایی

 سایز پزوژه ها

 

34 

 عٛاثك ٚ فعبٌيت ٘بي أجبَ ؽذٖ ثٗ ؽشح صيش ِي ثبؽذ: عبيش

 تذٍيً ثبصاس ِقشف کبؽي پشعالٔي ٌّيٕب دس ايشاْ، ؽشکت کبؽي جٛا٘ش يضد 

 دٚسٖ 6 -)پٛؽبک ِبي ثي ثي( )اعتبْ يضد( ِٕتخت يلفغٗ ٘ب دس فشٚؽگب٘ٙب ؼيپشٚژٖ پب 

 دٚس2ٖ -)عيگبس کٕت( )اعتبْ يضد( ِٕتخت يلفغٗ ٘ب دس فشٚؽگب٘ٙب ؼيپشٚژٖ پب 

 اعتبْ يضدي دس کيخشدٖ فشٚؽبْ ٌٛاصَ اٌکتشٚٔ يعشؽّبس 

 ضديؽٙشعتبْ  7دس  گبسيخشدٖ فشٚؽبْ ع يعشؽّبس 

 دٚس98ٖ -عشح عٕجؼ اٌگٛي ِقشف ِذقٛالت ٚ خذِبت دس خبٔٛاس ايشأي )اعتبْ يضد( 

 دٚس7ٖ -ثشسعي کبٔبي فشٚػ ّ٘شاٖ اٚي )اعتبْ يضد( 

 دٚس4ٖ -اجشاي عشح خشيذاس ِجبصي )عشح ّ٘غٛ عيگبس کٕت( )اعتبْ يضد( 

 دٚس5ٖ -ِجبصي )تٍفٓ ّ٘شاٖ عبِغٛٔگ( )اعتبْ يضد(اجشاي عشح خشيذاس  

 عشادي ٚ پيبدٖ عبصي عيغتُ ِذيشيت استجبط ثب ِؾتشي )ِبژٚي ِذيشيت ؽکبيبت ِؾتشي( دس: 

 اداسٖ کً ِٕبثع عجيعي اعتبْ يضد 

 اداسٖ کً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضد 

 اداسٖ کً ِغکٓ ٚ ؽٙشعبصي اعتبْ يضد 

 سجٛ ع دس ؽٙشداسي يضد اسثبة عشادي ٚ اعتمشاس عشح تىشيُ ٚ سضبيت 

 ثشسعي ٚضعيت فعبٌيت ٚادذ٘بي ِغتمش دس ؽٙشوٙبي فٕعتي 

 سعبٔي فشآيٕذ عشادي ٚ اعتمشاس ٔظبَ پيؾٕٙبد٘بي اداسٖ وً ساٖ ٚ تشاثشي اعتبْ يضد تٙيٗ گضاسػ ٚ اعال ع 

 ؽٙش اعتبْ يضد دس ساثغٗ ثب ٔذٖٛ تأِيٓ آة ؽشة ٚ ثٙذاؽتي 9عشح ٔظشعٕجي اص ِشدَ  

 8) ؽشوت آة ٚ فبضالة يضدِشاجعيٓ ٚ دعتگبٖ ٘بي اجشايي  ،ِؾتشويٓ ّٕذيسضبيت گشػ ٚٔتعييٓ  

 دٚسٖ(

 2ؽيشاص )ؽشوت آة ٚ فبضالة ِشاجعيٓ ٚ دعتگبٖ ٘بي اجشايي  ،ِؾتشويٓ ّٕذيسضبيت ٔگشػ ٚتعييٓ  

 دٚسٖ(

 2اعتبْ يضد )وٕٕذگبْ ؽشوت تٛصيع ثشق  وٕٕذگبْ، جبِعٗ ٚ تبِيٓ ، ِشاجعٗتعييٓ ِيضاْ سضبيت ِؾتشويٓ 

 دٚسٖ(



 

 

  شزکت سامان آوران توسعه چکیذه سوابق مطالعاتی، پژوهشی و اجزایی

 سایز پزوژه ها

 

35 

عٕجؼ ِيضاْ سضبيتّٕذي ِشاجعبْ اص ٔذٖٛ اسائٗ خذِبت دعتگبٖ ٘بي اجشايي اعتبْ يضد )عشح  

 دٚسٖ( 2) -افىبسعٕجي اعتبٔذاسي يضد(

 ثشسعي ِيضاْ دغبعيت ٚ عغخ اعالعبت ٚ اعتّبد عِّٛي ٔغجت ثٗ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي 

 ظتٙيٗ گضاسػ ثبصاس عشح تٌٛيذ أٛا ع ٔبيٍْٛ ٚ ٔبيٍى 

 ٘بي فبدساتي فٕبيع ٔغبجي اعتبْ يضد ثشسعي لبثٍيت 

تٙيٗ گضاسػ ِغبٌعٗ ثبصاس دس ِٛاسد ِتعذد ِشثٛط ثٗ کٍيٗ ي عشح ٘بي اسصيبثي ٚ تٛجيٗ فٕي ٚ التقبدي  

 گزاسي دٛصٖ تخققي ِبٌي ٚ عشِبيٗاؽبسٖ ؽذٖ دس 

 اِيشچمّبق تبسيخي ِجّٛعٗ عبِبٔذ٘ي عشح پشٚژٖ وٕتشي 

 يضد فذٚلي ؽٙيذ اٌٍٍّي ثيٓ فشٚدگبٖ دجبج تشِيٕبي پشٚژٖ وٕتشي 

 يضد آسِبْ عبصاْ أجٖٛ ؽشوت ٚادذي 561 ادذاث پشٚژٖ وٕتشي ٚ سيضي ثشٔبِٗ 



 

 

 

 

 

 


