
 
     

 

 

ػذٍ ػزکت طٌیي گظتزاى اجزاّژٍ ُبی پزثزخی   

   

ُتل هجلل درّیؼیتبالر ّ طبلي چٌذ هٌظْرٍ طیظتوِبی صْتی   

 کتبثخبًَ هلی ایزاىتبالر قلن طبلي آهفی تئبتز 

 ثبًْاى اًزژی پالص هجوْػَ ّرسػی گلؼي VIPطیظتن پیجیٌگ ّ پخغ هْطیقی اصلی طبلي  

(ساُذاى)ى چظتبطبلي کٌفزاًض داًؼگبٍ طیظتبى ّ ثلْ  

 طیظتن صْت ، طبلي اجالص طزاى ػذم تؼِذ تِزاى

( ّسارت دفبع)طبلي کٌفزاًض طبسهبى صٌبیغ دریبیی 

( ع)طزاحی ّ ًصت طیظتوِبی صْتی رّاق دارالِذایَ حزم هطِز اهبم رضب 

 (ع)حزم هطِز اهبم رضب صحي جبهغ (  Line Array)  ریا یيصْت ال طیظتوِبی

طبلي جلظبت ثبهي طبسٍ ػزع 

تبالر پذیزایی جبجزّد اًذ هْسیک ثک گزطیظتن صْت 

( جبدٍ کزج)هجوْػَ آثی ًْر طیظتن صْتی 

طبلي آهفی تئبتز فزٌُگظتبى ػلْم پشػکی تِزاى 

 (اطتبى الجزس)طبختوبى هزکشی ثیوَ ایزاى 

 طبلي ّرسػی چٌذ هٌظْرٍ جِبد داًؼگبُی

طتزیطبلي آهفی تئبتز کبًْى ّکالی دادگ  

 طیظتن کٌفزاًض طبختوبى هزکشی ثبًک طبهبى تِزاى

 طبلي کٌفزاًض طبسهبى ًظبم پشػکی کزج

فزّدگبٍ ثیي الوللی آثبداى طیظتن صْتی پیجیٌگ   

 طیظتن اتبق کٌفزاًض ، طبلي ػْرای اطالهی ػِز قذص

 طیظتن صْت ، ًْر ّ تصْیز ثزداری طبلي آهفی تئبتز کتبثخبًَ اهیز کجیز کزهبًؼبٍ

 م کٌفزاًض ػجکَ ثِذاػت ّ درهبى تبیجبدطیظت

 



 
     

 

 

 (ع)اطتبدیْم ّرسػی اهبم رضب  VIPطیظتن صْت ثخغ 

 طیٌوبیی دالجی پزّلْجیک ّ پخغ تصْیز ّیذئْ پزّجکؼي دفتز فزّع ثزج ثبراى ۵٫۱پخغ هْطیقی  طیظتن 

 طیظتن صْت ؛ ًْر ّ تصْیز تبالر ّ هجوْػَ تفزیحی ّ طْارکبری ارػبد

طپِز ثبًک صبدرات رفبُیطیظتن صْتی تبالر    

 طبلي کٌفزاًض ػزکت پبالیغ گبس ػِیذ ُبػوی ًژاد خبًگیزاى طزخض

(ع)طیظتن صْتی طبلي آهفی تئبتز ثخغ رادیْلْژی ثیوبرطتبى اهبم رضب   

ػِزداری ًبحیَ چِبر هٌطقَ طَ طبلي کٌفزاًض  

  طبلي کٌفزاًض طبختوبى اػکبى ػِزداری

 طبلي آهفی تئبتز طبختوبى اقجبل ػِزداری

ٌُگی ًیزّی دریبیی طپبٍطبلي آهفی تئبتز هِوبًظزا ّ هجتوغ فز  

 طیظتن ُبی صْتی ّ تصْیزی طبلي کٌفزاًض ّ خجزًگبراى رّسًبهَ قذص

ر طبلي کٌفزاًض ػزکت ػوزاى ػِز جذیذ گلجِب  

  طیظتن ًْرپزداسی طیٌوب گزادیي ، پبرک هْضْػی سیبرت ػِزداری

  طبلي کٌفزاًض طبسهبى اقتصبدی آطتبى قذص رضْی

هیآهفی تئبتز داًؼگبٍ آساد اطال طبلي    

 طیظتن صْتی هجتوغ فزٌُگی ّرسػی کُْظز

ُتل ثیي الوللی قصز طالییطیظتن ُبی صْتی ّ تصْیزی   

اطتبًذاری ( طبلي کٌفزاًض)طیظتن کٌفزاًض   

 طبلي ػْرای اداری اطتبى خزاطبى رضْی

  طیظتن کٌفزاًض طبسهبى حول ّ ًقل ثبر درّى ػِزی

تِزاى  طبلي آهفی تئبتز داًؼگبٍ هذاُت اطالهی   

داًؼگبٍ ػلْم اطالهی رضْی آهفی تئبتز طبلي   

(ُتل هذیٌَ الزضب)پزّژٍ اقبهتی هذیٌَ الزضب طیظتن پیجیٌگ ُْػوٌذ ّ تحت ػجکَ    

 



 
     

 

  

هجتوغ تجبری ّ گزدػگزی ّیالژ تْریظتطیظتن پیجیٌگ ُْػوٌذ   

(ُتل ُبًیَ)پزّژٍ اقبهتی ُبًیَ طیظتن پیجیٌگ ُْػوٌذ   

  طیظتن ُبی صْتی پیجیٌگ پبیبًَ هظبفزثزی

پبیبًَ هظبفزثزی( طبلي کٌفزاًض)طیظتن کٌفزاًض    

 فزّدگبٍ ثیي الوللی ػِیذ ُبػوی ًژاد

ثزج ثبًک صبدراتطیظتن صْتی پیجیٌگ ُْػوٌذ ّ تحت ػجکَ    

ُتل خبتنطیظتن ُبی صْتی ّ تصْیزی آهفی تئبتز   

 طبلي کٌفزاًض ّ اتبق هذیزیت ثحزاى ػِزداری

 طبلي آهفی تئبتز داًؼگبٍ فزدّطی

(ع)طبلي چٌذ هٌظْرٍ اهبم ػلی م صْت حزفَ ای طیظت  

 ادارٍ اهْر اقتصبدی ّ دارایی

هْطظَ هبلی اػتجبری هیشاى طیظتن پیجیٌگ طزپزطتی   

طبلي ػِیذ ثِؼتیطیظتن صْت حزفَ ای   

ػِذای هخبثزاتطبلي چٌذ هٌظْرٍ   

طبختوبى ادارٍ آة ّ فبضالةطبلي آهفی تئبتز    

  طیظتن صْتی پیجیٌگ ثزج تجبری ًْر

 طبلي ُوبیغ هزکش آهْسع ػبلی آتغ ًؼبًی

 طبلي آهفی تئبتز ُالل احوز

ثزدطکي  ػِزداری طیظتن ُبی صْتی ، تصْیزی ّ ًْرپزداسی آهفی تئبتز هجوْػَ خبتن االًجیبء   

  آهفی تئبتز دادگبٍ تجذیذ ًظز

  طبلي آهفی تئبتز ادارٍ کل اطتبًذارد

  آساد گلجِبر  داًؼگبٍهفی تئبتز هجتوغ آهْسػی  آطیظتن صْتی 

 طیظتن ًْرپزداسی قصز ُذیغ

 



 
     

 

  

ثیوبرطتبى اهبم خویٌی ػیزّاىطبلي کٌفزاًض   

ثیوبرطتبى اثي طیٌبطبلي آهفی تئبتز    

  طیظتن صْت هذیزیت پظوبًذ ػِزداری

  طیظتن صْتی ُتل گلؼي

آسادیطیظتن صْتی ُتل   

 طیظتن صْتی ُتل فبًْص دریب

طزقجَ –یظتن صْتی ُتل ثزسگ هؼِذ ص  

 طبلي اجتوبػبت داهپشػکی

ص چیٌیتْکبرخبًَ  پیجیٌگ طیظتن صْت  

کبرخبًَ کبػی فیزّسٍپیجیٌگ  طیظتن صْت  

 طیظتن صْت هجتوغ الکتزّد رضب

اری جوِْری اطالهی خجزگش  

 طبلي داًؼگبٍ آساد قْچبى

 ػزکت ػِزکِبی صٌؼتی

ُتل ًخلطیظتن صْتی آهفی تئبتز    

ُتل کیبًب طیظتن صْتی پیجیٌگ  

  طیظتن صْت فزٌُگظزای غذیز

 فزٌُگظزای ثِؼت

  طیظتن صْت ّ تصْیز فزٌُگظزای ثصیزت

 طیظتن ًْر ّ دّرثیي ّ تصْیز فزٌُگظزای قزآى ّ ػتزت

 طبلي کٌفزاًض ُتل دیپلوبت

 داًؼگبٍ فٌی تزثت حیذریَ( دّرثیي هذار ثظتَ)طیظتن حفبظتی  

 فزٌُگظزای ّحذت ػِزداری ساُذاى تصبّیز ، تصْیز ّ آرػیْ طبسی  طیظتن ًْر ، صْت  

 



 
     

 

 

 کُْظٌگی( ججل الٌْر)طیظتن صْت هشار ػِذای گوٌبم 

 طیظتن کٌفزاًض ثبًک تْطؼَ تؼبّى طزپزطتی ػؼت 

 طیظتن کٌفزاًض طبسهبى هلی سهیي ّ هظکي

 کٌفزاًض ػِزداری هٌطقَ طَ تِزاى طیظتن صْت ّ 

 کٌفزاًض ػِزداری هٌطقَ طَ هؼِذ طیظتن صْت ّ 

 ع اطتبًذاریادارٍ اتجب

 طیظتن صْتی ّ ًْرپزداسی هجتوغ فزٌُگی ٌُزی اهبم خویٌی 

 ( ُتل ػذالت)طیظتن صْتی سائز طزای قٍْ قضبیئَ 

 اجزای طیظتن ُبی ، صْتی ّ تصْیزی طبلي کٌفزاًض طبسهبى حول ّ ًقل درّى ػِزی

 اجزای طیظتن حزفَ ای کٌفزاًض طبلي ػْرای ػِز

 آرهبىطیظتن صْت ، هجتوغ تجبری اقبهتی 

 پیجیٌگ ّ ثک گزاًذ هْسیک کبرخبًَ هؼِذ دّام  طیظتن 

 پیجیٌگ ّ ثک گزاًذ هْسیک ًوبیٌذگی کْلیٌش در هجتوغ تجبری پزّهب طیظتن 

 طیظتن کٌفزاًض ثیوَ طالهت

 هجوْػَ ثزج هظکًْی تِزاى

 طیظتن صْت هجتوغ تجبری ًگیي پبطبرگبد

 طیظتن کٌفزاًض رّسًبهَ خزاطبى

 طیظتن صْت ّ پیجیٌگ ُبیپز هبرکت پذیذٍ

 اى هحبطجبت ثیزجٌذیْد 

 طیظتن صْت ؛ ًْر ّ تصْیز فزٌُگظزای قزآى ّ ػتزت 

 طیظتن صْت ؛ ًْر ّ تصْیز فزٌُگظزای کْدک ّ آیٌذٍ

 هزکش رفبُی طپبٍ ثزًّظی( ع)ًصز طپبٍ اهبم رضب  طیظتن صْت تبالر 

 

 



 
     

 

 

 ّیذئْ ّال طزپزطتی هْطظَ هبلی اػتجبری هیشاى 

 ّیذئْ ّال طزپزطتی ثبًک هظکي

 گزٍّ خْدرّ طبسی طبیپب ّیذئْ ّال

 ّیذئْ ّال فزّدگبٍ ثیي الوللی طزدار جٌگل رػت

 ّیذئْ ّال فزّدگبٍ کزهبًؼبٍ

 ّیذئْ ّال فزّدگبٍ الر

 ّیذئْ ّال طزپزطتی ثبًک تجبرت

 ّیذئْ ّال صذا ّ طیوبی جوِْری اطالهی

 ّیذئْ ّال طبسهبى فزٌُگی ٌُزی ػِزداری تِزاى

 ّیذئْ ّال هزکش خزیذ تیزاژٍ

 ّال طبسهبى فٌبّری اطالػبت ّ ارتجبطبت ًیزّی اًتظبهی ّیذئْ

 دیجیتبل طبیٌیج طزپزطتی ثبًک تْطؼَ ّ تؼبّى

 دیجیتبل طبیٌیج دفتز طِبم تجزک


