
 ( ٔعٕبری ٌزٜٚ)ا٘ذیؾٝ ٚ ؽٟز ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ فٙی اعضبی وبری ٞبی پیؾیٙٝ فؾزدٜ     

 

 

  عجمٝ 40 ؽبُٔ ٚ ٔزثع ٔتز 00444 ٔغبحت ثٝ اصفٟبٖ عٙتز عیتی عتبرٜ پٙج ٞتُ ٔؾبٚر ا٘تخبة إِّّی ثیٗ ٔغبثمٝ ثز٘ذٜ-

 ایزاٖ ِٙذ پزعتیض ؽزوت:  وبرفزٔب

 (اعالٔی ٞبی وؾٛر عزاٖ اجالط)اصفٟبٖ إِّّی ثیٗ ٞبی ٕٞبیؼ ٔزوش عبیت جبٕ٘بیی ٚ  عزاحی-

 ٔزثع ٔتز 0444 ثٙبی سیز  - اصفٟبٖ تٛحــیذ اداری تجــبری ٔجــتٕع عزاحی-

 أیذ عٕزاٖ ٚ تٛععٝ ؽزوت: وبرفزٔب

 یه فبس ٚ وب٘غپت عزاحی-ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز  - اصفٟبٖ 4تٛحیذ اداری تجــبری ٔجــتٕع عزاحی-

 خصٛصی:  وبرفزٔب

 عجمٝ 00 ٚ ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز - اصفٟبٖ ٔفتح اداری ٔجتٕع عزاحی-

 خصٛصی:  وبرفزٔب

  ٔزثع ٔتز 4044 سیزثٙبی-اصفٟبٖ ثٟؾت ٞؾت اداری– تجبری ٔجتٕع عزاحی-

 ٔزثع ٔتز 04444 سیزثٙبی– ؽٟزوزد ا٘مالة تجبری ٔجتٕع عزاحی-

 وزد ؽـٟــز ؽٟزداری:  وبرفزٔب

 ٔزثع ٔتز 0044 سیزثٙب - ثزٚجٗ سیغت ٔحیظ ٚ عجیعی ٔٙبثع دا٘ؾىذٜ عزاحی-

 وزد ؽـٟــز دا٘ؾٍبٜ:  وبرفزٔب

 ٔزثع ٔتز 0444 سیزثٙب - ثزٚجٗ ٟٔٙذعی فٙی دا٘ؾىذٜ عزاحی-

 وزد ؽـٟــز دا٘ؾٍبٜ:  وبرفزٔب

 ٔزثع ٔتز 0444 سیزثٙب - یبعٛج عجیعی ٔٙبثع دا٘ؾىذٜ عزاحی-

 یــبعـــٛج دا٘ؾـٍبٜ:  وبرفزٔب

 ٔزثع ٔتز 0044 سیزثٙب - اصفٟبٖ-صبدق صجح دا٘ؾٍبٜ حیعزا-

 وغبئیبٖ ٟٔٙذط آلبی:  وبرفزٔب

  ٔزثع ٔتز 4444 سیزثٙب اصفٟبٖ صٙعتی دا٘ؾٍبٜ تحمیمبتی عّٕی ؽٟزن در ٌیت ایزاٖ ؽزوت data center دادٜ ٔزوش عزاحی-

 ٌیت ایزاٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

 ٔزثع ٔتز 0444 ثٙب سیز - اصفٟبٖ ؽعجٝ ایزاٖ ٔجُ ثشري ثبسار ٘ظبرت ٚ عزاحی-

 خصٛصی:  وبرفزٔب

  ٔزثع ٔتز 00444 ثٙب سیز – اصفٟبٖ فالٚرجبٖ فزٍٞٙیبٖ ؽفك ٔغىٛ٘ی ٚاحذی 404 - عجمٝ 00 ٔغىٛ٘ی ثزج عزاحی-

 فــالٚرجــبٖ فــزٞـٍٙــیبٖ ٔغـىــٗ تـعـــــبٚ٘ـــی:  وبرفزٔب

 :ؽبُٔ اصفٟبٖ چبدٌبٖ تفزیحی دٞىذٜ ٔزوشی تپٝ عــزاحی-

 ٔزثع ٔتز 4044 ٔغــبحــت ثٝ عــزپـٛؽــیـذٜ اعــــتــــــخز-

 ٔزثع ٔتز 4444 ٔغـــبحــت ثٝ فـــٛد فــغـــت عــــــبِـــــٗ-

 ٔزثع ٔتز 0444 ٔغبحت ثٝ Auditorium ٕ٘بیؼ فضــبی-



 ٔتزٔزثع 0044 ٔغبحت ثٝ چبدٌبٖ ٚرسؽی عبِٗ عزاحی-

 ٔزثع ٔتز 4044 ٔغبحت ثٝ عـزپٛؽیذٜ پبرویًٙ عــزاحی-

  رٚد سایٙذٜ عٕزاٖ عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

 (تٟزاٖ) پبرط رٜ ٔؾبٚر ٟٔٙذعیٗ ثب ٕٞىبری

  تٟزاٖ ٚ اصفٟبٖ در ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجتٕع عزح-

 پزٚصٜ ٚ ثبال چٟبرثبغ اصفٟبٖ،خیبثبٖ در ٚالع وٛثز اداری تجبری پزٚصٜ ٔب٘ٙذ) تٟزاٖ ٚ اصفٟبٖ در ٚالع تجبری ٞبی ٔجتٕع عزح -

 ٔعٕبری دْٚ ٚ یىٓ ٔزحّٝ ٞبی ٘مؾٝ عزاحی( تٟزاٖ ّٔت پبرن اداری تجبری

  پــبرأــبداٖ ٔؾـبٚر ٟٔـٙـذعــیٗ ثب ٕٞــىبری

  ؽٟزوزد فٙی دا٘ؾىذٜ تئبتز آٔفی عزح -

 ؽٟزوزد دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزح -

  اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ ثٟذاؽت دا٘ؾىذٜ عبیت عزح -

 اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ ٔزوشی وتبثخب٘ٝ ٕ٘بی عزحی -

  اصفٟبٖ ٘فــت ؽـزوــت ثیٕــبرعتبٖ عـــزح -

  اصفٟبٖ افضُ د٘ذا٘پشؽىی ٔزوش عزاحی -

  اعپبدا٘ب ٔؾبٚر ٟٔٙذعیٗ ثب ٕٞىبری

  ٔزثع ٔتز 00444 سیزثٙبی ثٝ وزد ؽٟز ثشري ٔصّی ٚ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

  تٟزاٖ آٞٗ راٜ ٔیذاٖ عتبرٜ 0 ٞتُ عزح -

  اصفٟبٖ اعتبٖ ّٔت ٞبی ثب٘ه ٔجٕٛعٝ عزح -

  اصفٟبٖ ؽٟز عپبٞبٖ در ٚالع آفتبة ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزح -

  ٔزثع ٔتز 04444 سیزثٙبی ثب خغزٚی ٔزسی پبیب٘ٝ عزح -

 

 :خصٛصی ٚ عٕزا٘ی ٞبی پزٚصٜ

  اصفٟبٖ صفٝ وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -

  اصفٟبٖ دْٚ ٔؾتبق پبرن عزح -

 ٌغتز عبٔبٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

  ویّٛٔتز 0 عَٛ ثٝ اصفٟبٖ عپٟغبالر خیبثبٖ ؽٟزی عیٕبی عزح -

 اصفٟبٖ ؽٟز ثٟغبسی ٚ ٘ٛعبسی عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

  ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز ؽٟزی فضبٞبی عزح -

 ثٟبرعتبٖ عٕزاٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

 

  اصفٟبٖ ؽٟز فزخ ؽٟز وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -

 خصٛصی:  وبرفزٔب

  ثٟبرعتبٖ سیتٖٛ دریبچٝ وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -



  ثٟبرعتبٖ عٕزاٖ ؽزوت: وبرفزٔب

  ٔزثع ٔتز 0044 ثٙبی سیز ثب ٔغٟزی خیبثبٖ -ثیضٖ ثزج ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٕٛعٝ عزح -

  آٖ ثٝ ٔزثٛط اجزائی ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز ثب(  اصفٟبٖ ثبال چٟبرثبغ)  ثبراٖ اداری-تجبری ٔجتٕع عزح-

 اصفٟبٖ عبختٕبٖ ٌذاری عزٔبیٝ ؽزوت:  وبرفزٔب

 درٔبٍ٘زاٖ تعبٚ٘ی:  وبرفزٔب ٔؾتبق خیبثبٖ در ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز ثب ٚ عجمٝ 00 اصفٟبٖ پشؽىبٖ ٔغىٛ٘ی ٔجتٕع عزح -

 اصفٟبٖ اعتبٖ

  ثٟبرعتبٖ عزٚ اداری – تجبری ٔجتٕع عزح-

 اصفٟبٖ ٔغىـٗ ٌذاری عزٔبیٝ ؽزوت:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ -وزد ؽٟز ٟٔٙذعی ٘ظبْ عبسٔبٖ عبختٕبٖ عزح -

 ؽٟزوزد ٟٔٙذعی ٘ظبْ عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ غذیز ثبغ ٔغىٛ٘ی ٔجتٕع عزح -

 عپبٞبٖ عزح عبٔبٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

  عپبٞبٖ عیٕغٗ ؽزوت:  وبرفزٔب اصفٟبٖ، غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ عٛارضی ٌیت عزاحی -

 00 ویّٛٔتز در اصفٟبٖ غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ خذٔبتی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 عپبٞبٖ عیٕیٗ ؽزوت:  وبرفزٔب

 00 ویّٛٔتز در اصفٟبٖ غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ خذٔبتی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 عپبٞبٖ عیٕیٗ ؽزوت:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ وٛؽه ٔجٕٛعٝ در ٚیالیی عبختٕبٖ پٙج عزاحی -

 ٔزثع ٔتز 4044 حذٚد ٔغبحت ثٝ عجمٝ 0 در اصفٟبٖ عبختٕبٖ ؽزوت ٔزوشی اداری عبختٕبٖ ثبسعبسی عزاحی-

 ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز إِٛٔٙیٗ أیز ٔغجذ عزاحی -

 ثٟــبرعـتبٖ جذیذ ؽٟــز پٙج ٔحــّٝ ٔغجذ عزاحی -

 ٔزثع ٔتز 04444 حذٚد ٔغبحت ثٝ ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز عّٕیٝ حٛسٜ عزاحی -

 ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز عبِت اثی ثٗ عّی حضزت ٔغجذ عزاحی -

  اؽتزجبٖ صٙعتی ؽٟزن در ٚالع( خیبثب٘ی چزاغٟبی وٙٙذٜ تِٛیذ) ٌّٙٛر وبرخب٘ٝ ٞبی عبختٕبٖ ٚ عبیت عزاحی -

  اعپبدا٘ب ِیشر ٔزوش تخصصی ٔزوش عزاحی -

  اصفٟبٖ ٔیالد جزاحی تخصصی وّیٙیه دی عزاحی -

 ثبراٖ اداری تجبری ٔجٕٛعٝ fast food عزاحی -

 اصفٟـبٖ در رضـٛا٘ی ٕ٘ـبیؾـٍبٜ داخـّی دوـٛراعیٖٛ ٚ عزاحی -

 ٔزثع ٔتز 04444 ٔغبحت ثٝ ؽٟز درعپبٞبٖ ٚالع ٚاحذی 044, 04 پزدیظ ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 (دْٚ ٔؾتبق) اصفٟبٖ خٖٛ ا٘تمبَ عبسٔبٖ اداری عبختٕبٖ ٕ٘بی ٚ داخّی عزاحی -

 ٔجبروٝ صٙعتی ؽٟزن در ٚالع ثٛفبِٛ وبرخب٘ٝ خذٔبتی عبختٕبٖ ٚ پالٖ عبیت عزاحی -

 تٟزاٖ - تبیجبد ؽٟزعبس ٚ ٔعٕبر ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

 تٟزاٖ در خصٛصی ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزح -



 ٕ٘بٞب ٚ ٞب ٘مؾٝ عزاحی در ٕٞىبری -تٟزاٖ فزؽتٝ خیبثبٖ در ٚالع ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

 ارْ پبرن ٔٙغمٝ در تٟزاٖ ٚحؼ ثبغ عزح -

 تٟزاٖ - ؽبرعتبٖ ؽٟزعبس ٚ ٔعٕبر ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

 احٕذی ثٟزٚس ٟٔٙذط ثب عزاحی وٕه عٙٛاٖ ثٝ تٟزاٖ در خصٛصی ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزح -

 ثزج ٕ٘بٞبی عزاح وٕه-تجبری ٔجٕٛعٝ عزاحی چبِٛط، در ٚالع ؽٕبَ، پزدیظ تجبری ٚ رفبٞی ٔغىٛ٘ی، ٔجٕٛعٝ عزح -

 ٔجٕٛعٝ عبیت عزاحی ٔغىٛ٘ی،

  تٟزاٖ عپٝ خیبثبٖ در ٚالع ٍ٘برعتبٖ فزٍٞٙغزای عزح -

  تجزیؼ ثیه ٔمصٛد خیبثبٖ تٟزاٖ، در ٚالع ٘بصزی ٚ ثبثبسادٜ ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزح -

  تٟزاٖ ثخبرعت خیبثبٖ در ٚالع آرٔیتب اداری ثزج عزح -

 عزاحی تیٓ عضٛ-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری فزٍٞٙغتبٖ عزاحی ٔغبثمٝ عزح -

  تٟزاٖ فزٔب٘یٝ در آثىٜٛ ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

  صذری فزیٛر ثٟزاْ ٟٔٙذط ثب ٕٞىبری تٟزاٖ، ٘ٛاة ثشرٌزاٜ در ٚالع ٘ٛاة تجبری اداری ٚ ٔغىٛ٘ی ٞبی ثزج عزح -

 ٚظیفٝ ٘ظبْ خذٔت عٙٛاٖ ثٝ ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٞٛائی ٘یزٚی ٟٔٙذعی ادارٜ ثب ٕٞىبری

  ٔزغی لّعٝ فزٚدٌبٜ ٘ظز تجذیذ عزح -

  ٞٛائی ٘یزٚی ثٝ ٚاثغتٝ اداری ٚ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزاح -

  ٞٛائی ٘یزٚی ثٝ ٔتعّك ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 تٟزاٖ-ٕٞىبراٖ ٚ آرته ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

  ٕٞذاٖ عیٙب ثٛعّی دا٘ؾٍبٜ ٟٔٙذعی ٚ فٙی دا٘ؾىذٜ عزح -

 تٟـزاٖ -ٞؾــتـبن ٔـؾـبٚر ٟٔـٙذعـبٖ ثب ٞـٕـىـبری

  تٟزاٖ در ٔزوشی وتبثخب٘ٝ عزاحی ٔغبثمٝ عزح -

  عبیپب ؽزوت ٔزوشی دفبتز ٚ عبسٔبٖ عزح -

  تٟزاٖ-ؽزیف دا٘ؾٍبٜ ثزق دا٘ؾىذٜ عزح -

 تٟزاٖ - عـیٙبْ ٔـؾـبٚر ٟٔـٙذعـبٖ ثب ٞـٕـىــبری

 جٓ جبْ ثٟزاٖ رادیٛ جذیذ عبختٕبٖ ٚ اعتٛدیٛٞب عزح -

  ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه عجمٝ 04 ثزج عزح -

   ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه فزٍٞٙی ٚ خذٔبتی ٚ رفبٞی ٔجٕٛعٝ فزدٚط، ثبغ عزح -

 - ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه رفبٞی ٔجٕٛعٝ ٔغجذ عبختٕبٖ ٚ ٔغىٛ٘ی ثزج فضبٞبی داخّی ٔعٕبری عزح -

  ٔؾٟذ ؽیز پٛدر ٔجٕٛعٝ اداری عبختٕبٖ عزح

  

 - ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه رفبٞی ٔجٕٛعٝ ٔغجذ عبختٕبٖ ٚ ٔغىٛ٘ی ثزج فضبٞبی داخّی ٔعٕبری عزح -

  ٔؾٟذ ؽیز پٛدر ٔجٕٛعٝ اداری عبختٕبٖ عزح

  تٟزاٖ پشؽىی آٔٛسػ ٚ درٔبٖ ثٟذاؽت، ٚسارت ٞبی ثزج عزح -

  عجبط ثٙذر-ٌٙٛ درٔب٘ی آة ٚ ٌزدؽٍزی ٚ رفبٞی ٔجٕٛعٝ عزح -

  چبثٟبر إِّّی ثیٗ دا٘ؾٍبٜ دا٘ؾجٛئی خٛاثٍبٜ عزح -



 ٞـؾتبن ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثٝ ٕٞىبری تٟزاٖ-اعالٔی آساد دا٘ؾٍبٜ د٘ذا٘پشؽىی دا٘ؾىذٜ عزح -

  ٔؾٟذ ؽزق فیزٚسٜ اداری ٚ تجبری ثشري ٔجتٕع عزح-

  یبعٛج ؽٟز ٔٛعیمی ٚ تئبتز ٞبی عبِٗ ٔجٕٛعٝ تبالر عزح-

  وزٔب٘ؾبٜ ٚرسؽی ٔجٕٛعٝ لٟزٔب٘ی عزپٛؽیذٜ اعتخز عبِٗ عزح -

  ٔفتح ٔؾٟذ،تٟزاٖ،خیبثبٖ ٞتُ ٘ٛعبسی ٚ ثبسعبسی عزح -

  تٟزاٖ-ٚرأیٗ پبوذؽت ٘فزی ٞشار یىصذ ؽٟز عزاحی ٔغبثمٝ-

  عجبط ثٙذر تجبری ٚ اداری ثزج عزح-

  خٕیٙی أبْ إِّّی ثیٗ فزٚدٌبٜ ٘شدیه تٟزاٖ، لٓ ثشرٌزاٜ-ِجٗ رفبٞی ٚ تجبری ثشري ٔجتٕع عزح -

 دْٚ ٔزاحّٝ ٞبی ٘مؾٝ عزاح – تٟزاٖ-ِؾٍزن ثٟؾتی، ؽٟیذ دا٘ؾٍبٜ وبرٔٙذاٖ ٔغىٛ٘ی ٞبی ثزج عبختٝ پیؼ ٕ٘بٞبی عزح -

 ثزج ٕ٘بٞبی ثتٙی ٚ عبختٝ پیؼ لغعبت ٔعٕبری

  ایزاٖ ٞبی جبدٜ تٕبْ در A,B,C ٞبی درتیپ راٞی ثیٗ ٞبی اعتزاحتٍبٜ عزح -

 فزؽتٝ خیبثبٖ-تٟزاٖ-فزؽتٝ ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

    اصفٟبٖ-عیتـــه وبرخب٘ٝ عزح-

 اصــفــٟــبٖ اعــتــبٖ در ٔـٟــز ٔــغـىــٗ ٚاحــذی 0444 پـــزٚصٜ عـــــزاحی-

 ... ٚ ؽٕــبَ- تٟـــزاٖ-اصفٟــبٖ ٞبی ؽٟز در ٔغىٛ٘ی ٚیالی 04 اس ٔتجبٚس عزاحی-

 

 داخّی عزاحی ٚ عبسی ثبس    

 ٔزثع ٔتز 4444 ثٙبی ثبسیز اصفٟبٖ عبختٕبٖ ؽزوت ٔزوشی عبختٕبٖ ثبسعبسی-

   ٔغىٛ٘ی ٚاحذ 04 اس ثیؼ ٚثبسعبسی داخّی عزاحی-

 اداری ٚاحذ 04 اس ثیؼ ٚثبسعبسی داخّی عزاحی-

 اصفٟبٖ عٙتز عیتی تجبری ٔجٕٛعٝ در فزٚؽٍبٜ  00 اس ٔتجبٚس  داخّی عزاحی-

 ٕ٘بیؾٍبٞی ٞبی غزفٝ عزاحی-

 :ؽبُٔ اصفٟبٖ چبدٌبٖ تفزیحی دٞىذٜ ٔزوشی تپٝ عــزاحی

 ٔزثع ٔتز 4044 ٔغــبحــت ثٝ عــزپـٛؽــیـذٜ اعــــتــــــخز

 ٔزثع ٔتز 4444 ٔغـــبحــت ثٝ فـــٛد فــغـــت عــــــبِـــــٗ 

 ٔزثع ٔتز 0444 ٔغبحت ثٝ Auditorium ٕ٘بیؼ فضــبی

 ٔتزٔزثع 00444 ٔغبحت ثٝ چبدٌبٖ ٚرسؽی عبِٗ عزاحی

 ٔزثع ٔتز 4044 ٔغبحت ثٝ عـزپٛؽیذٜ پبرویًٙ عــزاحی

  رٚد سایٙذٜ عٕزاٖ عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

 (تٟزاٖ) پبرط رٜ ٔؾبٚر ٟٔٙذعیٗ ثب ٕٞىبری

  تٟزاٖ ٚ اصفٟبٖ در ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجتٕع عزح-

 پزٚصٜ ٚ ثبال چٟبرثبغ اصفٟبٖ،خیبثبٖ در ٚالع وٛثز اداری تجبری پزٚصٜ ٔب٘ٙذ) تٟزاٖ ٚ اصفٟبٖ در ٚالع تجبری ٞبی ٔجتٕع عزح -

 ٔعٕبری دْٚ ٚ یىٓ ٔزحّٝ ٞبی ٘مؾٝ عزاحی( تٟزاٖ ّٔت پبرن اداری تجبری



  پــبرأــبداٖ ٔؾـبٚر ٟٔـٙـذعــیٗ ثب ٕٞــىبری

  ؽٟزوزد فٙی دا٘ؾىذٜ تئبتز آٔفی عزح -

 ؽٟزوزد دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزح -

  اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ ثٟذاؽت دا٘ؾىذٜ عبیت عزح -

 اصفٟبٖ دا٘ؾٍبٜ ٔزوشی وتبثخب٘ٝ ٕ٘بی عزحی -

  اصفٟبٖ ٘فــت ؽـزوــت ثیٕــبرعتبٖ عـــزح -

  اصفٟبٖ افضُ د٘ذا٘پشؽىی ٔزوش عزاحی -

  اعپبدا٘ب ٔؾبٚر ٟٔٙذعیٗ ثب ٕٞىبری

  ٔزثع ٔتز 00444 سیزثٙبی ثٝ وزد ؽٟز ثشري ٔصّی ٚ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

  تٟزاٖ آٞٗ راٜ ٔیذاٖ عتبرٜ 0 ٞتُ عزح   

  اصفٟبٖ اعتبٖ ّٔت ٞبی ثب٘ه ٔجٕٛعٝ عزح -

  اصفٟبٖ ؽٟز عپبٞبٖ در ٚالع آفتبة ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزح -

  ٔزثع ٔتز 04444 سیزثٙبی ثب خغزٚی ٔزسی پبیب٘ٝ عزح -

 

 :خصٛصی ٚ عٕزا٘ی ٞبی پزٚصٜ

  اصفٟبٖ صفٝ وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -

  اصفٟبٖ دْٚ ٔؾتبق پبرن عزح -

 

 

  اصفٟبٖ ؽٟز فزخ ؽٟز وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -

 خصٛصی:  وبرفزٔب

  ثٟبرعتبٖ سیتٖٛ دریبچٝ وٛٞغتب٘ی پبرن عزح -

  ثٟبرعتبٖ عٕزاٖ ؽزوت: وبرفزٔب

  ٔزثع ٔتز 0044 ثٙبی سیز ثب ٔغٟزی خیبثبٖ -ثیضٖ ثزج ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٕٛعٝ عزح -

  آٖ ثٝ ٔزثٛط اجزائی ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز ثب(  اصفٟبٖ ثبال چٟبرثبغ)  ثبراٖ اداری-تجبری ٔجتٕع عزح 

 اصفٟبٖ عبختٕبٖ ٌذاری عزٔبیٝ ؽزوت:  وبرفزٔب

 درٔبٍ٘زاٖ تعبٚ٘ی:  وبرفزٔب ٔؾتبق خیبثبٖ در ٔزثع ٔتز 00444 ثٙبی سیز ثب ٚ عجمٝ 00 اصفٟبٖ پشؽىبٖ ٔغىٛ٘ی ٔجتٕع عزح -

 اصفٟبٖ اعتبٖ

  ثٟبرعتبٖ عزٚ اداری – تجبری ٔجتٕع عزح 

 اصفٟبٖ ٔغىـٗ ٌذاری عزٔبیٝ ؽزوت:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ -وزد ؽٟز ٟٔٙذعی ٘ظبْ عبسٔبٖ عبختٕبٖ عزح -

 ؽٟزوزد ٟٔٙذعی ٘ظبْ عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ غذیز ثبغ ٔغىٛ٘ی ٔجتٕع عزح -



 عپبٞبٖ عزح عبٔبٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

  عپبٞبٖ عیٕغٗ ؽزوت:  وبرفزٔب اصفٟبٖ، غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ عٛارضی ٌیت عزاحی   

 00 ویّٛٔتز در اصفٟبٖ غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ خذٔبتی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 عپبٞبٖ عیٕیٗ ؽزوت:  وبرفزٔب

 00 ویّٛٔتز در اصفٟبٖ غزثی ٌذر وٙبر راٞی ثیٗ خذٔبتی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 عپبٞبٖ عیٕیٗ ؽزوت:  وبرفزٔب

  اصفٟبٖ وٛؽه ٔجٕٛعٝ در ٚیالیی عبختٕبٖ پٙج عزاحی -

 ٔزثع ٔتز 4044 حذٚد ٔغبحت ثٝ عجمٝ 0 در اصفٟبٖ عبختٕبٖ ؽزوت ٔزوشی اداری عبختٕبٖ ثبسعبسی عزاحی-

 ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز إِٛٔٙیٗ أیز ٔغجذ عزاحی -

 ثٟــبرعـتبٖ جذیذ ؽٟــز پٙج ٔحــّٝ ٔغجذ عزاحی -

 ٔزثع ٔتز 04444 حذٚد ٔغبحت ثٝ ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز عّٕیٝ حٛسٜ عزاحی -

 ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز عبِت اثی ثٗ عّی حضزت ٔغجذ عزاحی -

  اؽتزجبٖ صٙعتی ؽٟزن در ٚالع( خیبثب٘ی چزاغٟبی وٙٙذٜ تِٛیذ) ٌّٙٛر وبرخب٘ٝ ٞبی عبختٕبٖ ٚ عبیت عزاحی -

  اعپبدا٘ب ِیشر ٔزوش تخصصی ٔزوش عزاحی -

  اصفٟبٖ ٔیالد جزاحی تخصصی وّیٙیه دی عزاحی -

 ثبراٖ اداری تجبری ٔجٕٛعٝ fast food عزاحی -

 اصفٟـبٖ در رضـٛا٘ی ٕ٘ـبیؾـٍبٜ داخـّی دوـٛراعیٖٛ ٚ عزاحی -

 ٌغتز عبٔبٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

  ویّٛٔتز 0 عَٛ ثٝ اصفٟبٖ عپٟغبالر خیبثبٖ ؽٟزی عیٕبی عزح -

 اصفٟبٖ ؽٟز ثٟغبسی ٚ ٘ٛعبسی عبسٔبٖ:  وبرفزٔب

  ثٟبرعتبٖ جذیذ ؽٟز ؽٟزی فضبٞبی عزح -

  ثٟبرعتبٖ عٕزاٖ ؽزوت:  وبرفزٔب

 

 ٔزثع ٔتز 0444 ٔغبحت ثٝ ؽٟز درعپبٞبٖ ٚالع ٚاحذی 044, 04 پزدیظ ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 (دْٚ ٔؾتبق) اصفٟبٖ خٖٛ ا٘تمبَ عبسٔبٖ اداری عبختٕبٖ ٕ٘بی ٚ داخّی عزاحی -

 ٔجبروٝ صٙعتی ؽٟزن در ٚالع ثٛفبِٛ وبرخب٘ٝ خذٔبتی عبختٕبٖ ٚ پالٖ عبیت عزاحی -

 تٟزاٖ - تبیجبد ؽٟزعبس ٚ ٔعٕبر ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

 تٟزاٖ در خصٛصی ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزح -

 ٕ٘بٞب ٚ ٞب ٘مؾٝ عزاحی در ٕٞىبری -تٟزاٖ فزؽتٝ خیبثبٖ در ٚالع ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

 ارْ پبرن ٔٙغمٝ در تٟزاٖ ٚحؼ ثبغ عزح -

 تٟزاٖ - ؽبرعتبٖ ؽٟزعبس ٚ ٔعٕبر ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

 احٕذی ثٟزٚس ٟٔٙذط ثب عزاحی وٕه عٙٛاٖ ثٝ تٟزاٖ در خصٛصی ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزح -

 ثزج ٕ٘بٞبی عزاح وٕه-تجبری ٔجٕٛعٝ عزاحی چبِٛط، در ٚالع ؽٕبَ، پزدیظ تجبری ٚ رفبٞی ٔغىٛ٘ی، ٔجٕٛعٝ عزح -



 ٔجٕٛعٝ عبیت عزاحی ٔغىٛ٘ی،

  تٟزاٖ عپٝ خیبثبٖ در ٚالع ٍ٘برعتبٖ فزٍٞٙغزای عزح -

  تجزیؼ ثیه ٔمصٛد خیبثبٖ تٟزاٖ، در ٚالع ٘بصزی ٚ ثبثبسادٜ ٔغىٛ٘ی ٔجٕٛعٝ عزح -

  تٟزاٖ ثخبرعت خیبثبٖ در ٚالع آرٔیتب اداری ثزج عزح -

 عزاحی تیٓ عضٛ-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری فزٍٞٙغتبٖ عزاحی ٔغبثمٝ عزح -

  تٟزاٖ فزٔب٘یٝ در آثىٜٛ ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

  صذری فزیٛر ثٟزاْ ٟٔٙذط ثب ٕٞىبری تٟزاٖ، ٘ٛاة ثشرٌزاٜ در ٚالع ٘ٛاة تجبری اداری ٚ ٔغىٛ٘ی ٞبی ثزج عزح -

 ٚظیفٝ ٘ظبْ خذٔت عٙٛاٖ ثٝ ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٞٛائی ٘یزٚی ٟٔٙذعی ادارٜ ثب ٕٞىبری

  ٔزغی لّعٝ فزٚدٌبٜ ٘ظز تجذیذ عزح -

  ٞٛائی ٘یزٚی ثٝ ٚاثغتٝ اداری ٚ فزٍٞٙی ٔجٕٛعٝ عزاح -

  ٞٛائی ٘یزٚی ثٝ ٔتعّك ٔغىٛ٘ی ٞبی ٔجٕٛعٝ عزاحی -

 تٟزاٖ-ٕٞىبراٖ ٚ آرته ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثب ٕٞىبری

  ٕٞذاٖ عیٙب ثٛعّی دا٘ؾٍبٜ ٟٔٙذعی ٚ فٙی دا٘ؾىذٜ عزح -

 تٟـزاٖ -ٞؾــتـبن ٔـؾـبٚر ٟٔـٙذعـبٖ ثب ٞـٕـىـبری

  تٟزاٖ در ٔزوشی وتبثخب٘ٝ عزاحی ٔغبثمٝ عزح -

  عبیپب ؽزوت ٔزوشی دفبتز ٚ عبسٔبٖ عزح -

  تٟزاٖ-ؽزیف دا٘ؾٍبٜ ثزق دا٘ؾىذٜ عزح -

 تٟزاٖ - عـیٙبْ ٔـؾـبٚر ٟٔـٙذعـبٖ ثب ٞـٕـىــبری

 جٓ جبْ ثٟزاٖ رادیٛ جذیذ عبختٕبٖ ٚ اعتٛدیٛٞب عزح -

  ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه عجمٝ 04 ثزج عزح -

   ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه فزٍٞٙی ٚ خذٔبتی ٚ رفبٞی ٔجٕٛعٝ فزدٚط، ثبغ عزح -

 - ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه رفبٞی ٔجٕٛعٝ ٔغجذ عبختٕبٖ ٚ ٔغىٛ٘ی ثزج فضبٞبی داخّی ٔعٕبری عزح -

  ٔؾٟذ ؽیز پٛدر ٔجٕٛعٝ اداری عبختٕبٖ عزح

  

 - ٘ٛؽٟز-ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔزوشی ثب٘ه رفبٞی ٔجٕٛعٝ ٔغجذ عبختٕبٖ ٚ ٔغىٛ٘ی ثزج فضبٞبی داخّی ٔعٕبری عزح -

  ٔؾٟذ ؽیز پٛدر ٔجٕٛعٝ اداری عبختٕبٖ عزح

  تٟزاٖ پشؽىی آٔٛسػ ٚ درٔبٖ ثٟذاؽت، ٚسارت ٞبی ثزج عزح -

  عجبط ثٙذر-ٌٙٛ درٔب٘ی آة ٚ ٌزدؽٍزی ٚ رفبٞی ٔجٕٛعٝ عزح -

  چبثٟبر إِّّی ثیٗ دا٘ؾٍبٜ دا٘ؾجٛئی خٛاثٍبٜ عزح -

 ٞـؾتبن ٔؾبٚر ٟٔٙذعبٖ ثٝ ٕٞىبری تٟزاٖ-اعالٔی آساد دا٘ؾٍبٜ د٘ذا٘پشؽىی دا٘ؾىذٜ عزح -

  ٔؾٟذ ؽزق فیزٚسٜ اداری ٚ تجبری ثشري ٔجتٕع عزح  

  یبعٛج ؽٟز ٔٛعیمی ٚ تئبتز ٞبی عبِٗ ٔجٕٛعٝ تبالر عزح  

  وزٔب٘ؾبٜ ٚرسؽی ٔجٕٛعٝ لٟزٔب٘ی عزپٛؽیذٜ اعتخز عبِٗ عزح -

  ٔفتح ٔؾٟذ،تٟزاٖ،خیبثبٖ ٞتُ ٘ٛعبسی ٚ ثبسعبسی عزح -



  تٟزاٖ-ٚرأیٗ پبوذؽت ٘فزی ٞشار یىصذ ؽٟز عزاحی ٔغبثمٝ  

  عجبط ثٙذر تجبری ٚ اداری ثزج عزح  

  خٕیٙی أبْ إِّّی ثیٗ فزٚدٌبٜ ٘شدیه تٟزاٖ، لٓ ثشرٌزاٜ-ِجٗ رفبٞی ٚ تجبری ثشري ٔجتٕع عزح -

 دْٚ ٔزاحّٝ ٞبی ٘مؾٝ عزاح – تٟزاٖ-ِؾٍزن ثٟؾتی، ؽٟیذ دا٘ؾٍبٜ وبرٔٙذاٖ ٔغىٛ٘ی ٞبی ثزج عبختٝ پیؼ ٕ٘بٞبی عزح -

 ثزج ٕ٘بٞبی ثتٙی ٚ عبختٝ پیؼ لغعبت ٔعٕبری

  ایزاٖ ٞبی جبدٜ تٕبْ در A,B,C ٞبی درتیپ راٞی ثیٗ ٞبی اعتزاحتٍبٜ عزح -

 فزؽتٝ خیبثبٖ-تٟزاٖ-فزؽتٝ ٔغىٛ٘ی ثزج عزح -

    اصفٟبٖ-عیتـــه وبرخب٘ٝ عزح-

 اصــفــٟــبٖ اعــتــبٖ در ٔـٟــز ٔــغـىــٗ ٚاحــذی 0444 پـــزٚصٜ عـــــزاحی

 


