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 پیام هذیزعاهل

 

 بسوِ تعالی

ّای اًساًی سبب رضذ ٍ دستیابی بِ اّذاف با اعتماد بز ًَآٍری ٍ خاللیت در رلابتی عادالًِ ٍ هبتٌی بز اخالق ٍ ارسش

 ضذ تا ضزکت سزٍش سیست ضزیف ضکل گیزد.

ّا ٍ فزٌّگ ساسهاًی خَد هبتٌی بز آگاّی اس اّذاف، استحکام، هطارکت، ثبات لذم ٍ ها سعی ًوَدین تا با حفظ ارسش

 اًعغاف پذیزی ٍارد کارسار تالش ٍ خذهت ضَین.

ّای هحیغی پَیا ٍ تَسعِ یافتِ ایذُ ّن اکٌَى ایي ضزکت تَاًستِ با تکیِ بز ارادُ ٍ ّوت هذیزاى ٍ کارکٌاى خَد در

فٌاٍراًِ خَد را بِ خذهت صٌایع هْن کطَر درآٍرد. اهیذ است با عٌایات خاظ پزٍردگار ٍ با ّوکاری دست اًذرکاراى 

 ٍ ّوزاّی هطتزیاى بتَاًین بیص اس پیص در پیطبزد اّذاف تَسعِ ٍ هَفمیت هیْي اسالهی سْین باضین.

 

 هزین رجایی ضزیف آبادی

 یزعاهلهذ

 

   



 

 هعزفی ضزکت -1

 ػبل دس ؿشکز ایي. گشدیذ ثجز یضد غیشسدبسی هَػؼبر ٍ ّبؿشکز ثجز اداسُ دس 1395 ػبل دس ضزیف سیست سزٍش ضزکت

 اعالفبر ّبی ػیؼشن کبسثشد صهیٌِ دس ؿشکز ایي. ًوَد آغبص سػوی عَس ثِ یضد فٌبٍسی ٍ فلن دبسک دس سا خَد فقبلیز 1397

 ًفز اًشقبل لَلِ خغَط كٌقشی، ٍ هقذًی ّبیفقبلیز  ٍ دبیؾ دس( دْذبد) کَسبُ ثشد فشَگشاهششی ّوچٌیي ٍ دٍس اص ػٌدؾ هکبًی،

 دس. ثبؿذهی فقبل سشافیک ٍ ًقلٍحول ّبیػیؼشن ػبصی،دل ػذػبصی، عجیقی، هٌبثـ ٍ خٌگل هذیشیز ًیشٍ، اًشقبل خغَط گبص، ٍ

 .اػز خَد ّبیفقبلیز سَػقِ حبل دس هشخلق ٍ خَاى ًیشٍی کبسگیشی ثِ ثب ؿشکز ایي حبضش حبل

لیز خَد سا آغبص فقب 1397ثبؿذ کِ اص ػبل ثخؾ فٌی ؿشکز ػشٍؽ صیؼز ؿشیف )ػْبهی خبف( هی گشٍُ هٌْذػی ػشٍؽ،

 ّبی گشٍُ دس دٍثبؿذ. فقبلیزای فقبل هیکبٍی سلبٍیش َّایی ٍ هبَّاسُّب ٍ فولیبر دادُگشٍُ دس صهیٌِ دبیؾًوَدُ اػز. ایي 

کبٍی ٍ آًبلیض سلبٍیش ٍ ػبیش افضاسّبی سخللی دس صهیٌِ دادُافضاسی ؿبهل کبس ثب ًشمافضاسی اػز. ثخؾ ًشمافضاسی ٍ ػخزثخؾ ًشم

ّبی ثبؿذ. سَػقِ ًشم افضاسی ٍ عشاحی ًشم افضاسّبی کبسثشدی ٍ هکول اص دیگش فقبلیزّب افن اص هشٌی، آهبسی ٍ ٍیذئَیی هیدادُ

آٍسی دادُ هبًٌذ ثبؿذ. ثخؾ ػخز افضاسی دس صهیٌِ عشاحی، ػبخز ٍ اػشفبدُ اص سدْیضار خوـشٍُ ػشٍؽ هیثخؾ ًشم افضاسی گ

 ثبؿذ.فقبل هی ّبی صهیٌیٍ سثبر دْذبدّب

 کد اقتصادی شماره ثبت شناسه ملی نوع شرکت نام شرکت

 411514794585 16388 14006107957 ػْبهی خبف ػشٍؽ صیؼز ؿشیف
 

 هاهَریت ضزکت -2

اسائِ ثب کیفیز هحلَالر ٍ خذهبر ثِ ٍػیلِ ساّجشدی کبسآهذ ٍ قبثل اسکب ٍ دبػخ گَیی هٌبػت ثِ خَاػز ٍ ًیبص هـششیبى دس 

-ّبی ًَیي ثب هـبسکز ٍ ثْشُاى ثب سکیِ ثش ؿٌبخز ثبصاس، ثِ کبسگیشی داًؾ، سکٌَلَطی ٍ فٌبٍسی سٍص دًیب، اػشفبدُ اص سٍؽشػشاػش ای

 ِ ٍ سَاًوٌذ ؿشکز.گیشی اص کبسهٌذاى ؿبیؼش

 

 چطن اًذاس ضزکت -3

گشٍُ هٌْذػی ػشٍؽ ثب اػشقشاس ًؾبم کیفی ٍ هذیشیز کبسا ٍ اثش ثخؾ دس صًدیشُ سبهیي ٍ اسائِ خذهبر ٍ هحلَالر خَد سب ػبل 

ریٌفقبى ّبی اسائِ دٌّذُ خذهبر دادُ کبٍی دس ایشاى خَاّذ ؿذ. ثب سؿذی دبیذاس، سضبیز ٍ افشوبد یکی اص ثضسگششیي ؿشکز 1404

ّبی دادُ کبٍی ًَیي دس ػغح ایشاى ٍ خْبى خَاّذ ؿذ. ثِ ًحَی خَد سا سقن خَاّذ صد ٍ فبهلی ثشای دیـشفز سکٌَلَطی ٍ سٍؽ

 کِ ایي اسصؽ آفشیٌی دس کیفیز ٍ ًشبیح اػشفبدُ اص آى هـَْس خَاّذ ثَد.



 

 هٌطَر اخاللی ضزکت -4

 دس سٍاثظ ثب ّوکبساى ٍ هـششیبى ًؾن ٍ اًضجبط اداسی، حؼي خلق، اًشقبد دزیشی ٍ ػقِ كذس •

 سالؽ هضبفف، خذیز ٍ هؼئَلیز دزیشی دس اًدبم ٍؽبیف ٍ ّوذلی ثب ػبیش کبسکٌبى •

 ّبی خَیؾآگبّی ًؼجز ثِ ٍؽبیف ٍ هؼئَلیز •

 آهَصؽ ٍ آهَخشي هؼشوش •

 گیشی هٌبػت اص اهکبًبر ٍ اهَال ؿشکز دس ًْبیز اهبًشذاسیثْشُ •

 دس سٍاثظ کبسیسفبیز ادة، احششام، فذالز ٍ اًلبف  •

 حفؼ اػشاس ؿشکز ٍ هـششیبى •

 ّبی اًؼبًیدبػذاؿز اسصؽ •

 ّبکبس گشٍّی ٍ سـشیک هؼبفی ثشای ثْجَد فقبلیز •

 خظ هطی ضزکت -5

 اًؼدبم ٍ یکذبسچگی .1

 سفبیز قَاًیي ٍ هقشسار .2

 سفشبس هٌلفبًِ ٍ قبًًَوٌذ .3

 ضزکت ّای کلیذیلابلیت -6

 ّبی هذیشیشیساّجشد هـخق ثش هجٌبی اػششاسظی •

 ػبصهبًی هقیي، هذٍى ٍ سَافق ؿذُفشٌّگ  •

 ؿٌبخز ثبصاس ٍ ًیبص فٌبٍساًِ آى •

 ّبی ثبصاسػجذ کبال ٍ خذهبر هشٌَؿ ٍ قبثل دػششع ثشای کلیِ ثخؾ •

 



 

 ضزکتحَسُ ّای فعالیت  -7

 ّای اعالعات هکاًیسیستن (GIS) 

 

 سٌجص اس دٍر (Remote Sensing) 

 

 بزد کَتاُ )پْپاد( فتَگزاهتزی 

 

 ٍالعیت افشٍدُ ٍ ٍالعیت هجاسی( دیجیتالیّای ٍالعیت( 

 



 
 داضبَردّای هذیزیتی ٍ پلتفزم 

 

 ّای جستجَگزعزاحی ٍ ارتمای ربات 

 

 ّای سِ بعذیعزاحی ٍ ساخت هاکت 

 



 

 

 ایٌفَگزافیک تطزیح فعالیت ّای ضزکت در بخص فتَگزاهتزی پْپاد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تین ضزکت -8

 سوت رضتِ تحصیلی تعذاد همغع

 کبسؿٌبع فٌی هذیشیز ٍ ثشًبهِ سیضی ًفش 3 کبسؿٌبػی اسؿذ

 هذیشفبهل هٌبثـ عجیقیهٌْذػی  ًفش 1 کبسؿٌبػی اسؿذ

 هذیش دشٍطُ ًقـِ ثشداسیهٌْذػی  ًفش 1 کبسؿٌبػی اسؿذ

 هذیش هبلی هٌْذػی كٌبیـ ًفش 1 کبسؿٌبػی اسؿذ

 هذیش ثبصسگبًی کـبٍسصیفلَم  ًفش 1 دکششی

 

 ًاهِ ّای ضزکتگَاّی -9

 

 گَاّیٌاهِ خلباًی پْپاد 



 

 

 گَاّیٌاهِ دٍرُ همزرات پزٍاسی

 سابمِ فعالیت ضزکت -10

 پزٍصُپایاى  ضزٍع پزٍصُ کارفزها ًَع فعالیت

 1399هشداد  1399فشٍسدیي  ػٌگ آّي هشکضی ثبفق ّبی هقذى چغبسردشٍطُ دبیؾ دیَاسُ

 1399ؿْشیَس  1399ؿْشیَس  کبسخبًِ آّک ػشافشاص اسدکبى دشٍطُ حدن ػٌدی

 ثشداسی اکشـبف دشٍطُ ًقـِ
فَالد هجبسکِ اكفْبى/کَؿب 

 هقذى
 1399آرس  1399هْش 



 

 

 1399تیز  –عولیات تصَیزبزداری هعذى چغارت 

  

 1399آباى  –فَالد هبارکِ اصفْاى  –اکتطاف هعذى  –بزداری عولیات ًمطِ



 

 اهکاًات ٍ تجْیشات ضزکت -11

 ضزح تعذاد بزًذ/هذل ًَع

 ثجز ؿذُ دس ػبصهبى َّادیوبیی کـَسی 1 2دشٍ ٍسطى  4/ فبًشَم DJI دْذبد فشَگشاهششی

 خْز اػشفبدُ دس ًبٍثشی دْذبد 1 8ست /  SAMSUNG سجلز

 R4/MOTO 2 ثی ػین ٍاکی سبکی
 سادیَیی اسسجبعبر ٍ هقشسار سٌؾین ػبصهبى اص سػوی هدَص ثب

 102/52947 هدَص ؿوبسُ ثِ

 هَلشی فشکبًؼِ GPS iRo-G3B Pro/Raymand 1گیشًذُ 

 ثبػین ٍ ػین ثی GP-2101 1 هذل ایشاًؼل TD-LTE هَدم

 گیگبثبیز 2ؽشفیز  Western Digital Elements 1 ّبسد اکؼششًبل

 ًوبیؾ هذل ّبی گشافیکی ثِ كَسر ػِ ثقذی VR Box 2 1 هذل ثبکغ آس ٍی فیٌک ٍاققیز هدبصی

 DELL 2 RAM 8/Core 5i/Hard 500 ػیؼشن کبهذیَسشی

 HP 2 RAM4 / Core 5i/ Hard 250 لخ سبح

 لیضسی چٌذکبسُ LaserJet M1132/HP 1 دشیٌشش

  

 اهکاًات ٍ ضزایظ ٍیضُ ضزکت -12

 اػشقشاس دس دبسک فلن ٍ فٌبٍسی یضد ٍ ثشخَسداسی اص سوبهی اهکبًبر ٍ ؿشایظ هبدی ٍ هقٌَی هشکض -1

 280980308فضَیز دس ًؾبم هٌْذػی کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی اػشبى یضد ثِ ؿوبسُ  -2

 ػٌدؾ اص دٍس دس اػشبى یضدّبی اعالفبر هکبًی ٍ اٍلیي ؿشکز اسائِ دٌّذُ خذهبر دْذبد دس ثخؾ ػیؼشن -3

 ّبی خذیذ ثِ هٌؾَس اسائِ خذهبر ثْششثشخَسداسی اص داًؾ ثِ سٍص ٍ فٌبٍسی -4

 ّبی کـَسهٌذی اص هـبٍسُ اػبسیذ ثشسش داًـگبُثْشُ -5

 ّبی ثب ػبثقِ هؼشقش دس دبسک فلن ٍ فٌبٍسی یضدّوکبسی ٍ هـبسکز ثب ؿشکز -6

 

 ضزکتّای رلابتی هشیت -13

 دس خْز سبهیي سضبیز هـششی گیشی فولیبرًُشبیح قبثل اًذاص -

 ّب ٍ اػشفبدُ هَثش اص هٌبثـکَسبُ ؿذى صهبى چشخِ کبسی خْز کبّؾ ّضیٌِ -

ّبی هشوشکض خْز ثْجَد اًدبم گؼششُ ٍػیقی اص سدْیضار ٍ خذهبر قبثل اسائِ ٍ ّوچٌیي اهکبى دشداخشي ثِ فشكز -

 فولیبر

 هخشلف ثِ خْز سبهیي خَاػشِ هـششیّبی دػششػی آػبى ٍ قبثل اػشفبدُ دس صهیٌِ -

 ػفبسؿی ػبصی خْز کبسثشدّبی ٍیظُ ٍ اهکبى ایدبد اسصؽ هضبفف ثشای هـششی -



 

 ّای ارائِ خذهات ضزکتاستزاتضی -14

کٌذ. ایي ساّکبسّب ؿشکز ػشٍؽ صیؼز ؿشیف خْز اسائِ ثْشش ٍ هَثشسش خذهبر خَد اص ساّکبسّبی خذیذ ٍ ًَآٍساًِ ای اػشفبدُ هی

 سفلیلی دس اداهِ سَضیح دادُ ؿذُ اػز:ثِ كَسر 

اسائِ ًوبیذ. ػغح ٍ ًَؿ خدذهبر ثؼدشِ ثدِ     ؿشکز ػشٍؽ دس ًؾش داسد خذهبر اٍلیِ خَد ثِ هـششیبى سا ثِ كَسر سایگبى •

هـششی هشفبٍر خَاّذ ثَد. اسائِ سایگبى خذهبر فالٍُ ثش ایدبد ثؼشش افشوبدی ثشای هـششی، دس دسیبفز ثبصخَسد اص ػدغح  

 ثبؿذ.شکز ًیض هَثش هیفقبلیز ؿ

-ّدب هدی  ّبی هؼشقش دس دبسک فلن ٍ فٌبٍسی یضد ٍ ػبیش اػدشبى یکی اص اّذاف سین ػشٍؽ ایدبد ّن افضایی ثب ػبیش ؿشکز •

ّدب  ّبی خَد سا ثِ كَسر هـششک ٍ ثشٍى ػذبسی ثب ػبیش ؿشکزثبؿذ. اص ایي سٍ، ایي ؿشکز دس ًؾش داسد ثخـی اص فقبلیز

 ّب ثؼیبس هَثش خَاّذ ثَد.ّبی فولیبسی عشحیکشد دس کبّؾ ّضیٌِثِ اًدبم سػبًذ. ایي سٍ

ّدبی هدشسجظ ثدِ فٌدَاى     هٌذی اص اػبسیذ خجدشُ دس ثخدؾ  اص خولِ سٍیکشدّبی ؿشکز ػشٍؽ، هـبسکز ثب داًـگبُ ٍ ثْشُ •

ـدبى دس  هـبٍس اػز. اص ایي سٍ، ایي ؿشکز ثب دفَر اص اػبسیذ ثشخؼدشِ دس هَضدَفبر کدبسی، اص ًؾدشار ٍ دیـدٌْبدار ای     

 ّبی خَد ثْشُ هی ثشد.اخشای عشح

ّبی کؼت سضبیز هـدششی اػدز.   فشآیٌذ ثشای آگبّی هـششی اص سًٍذ اخشای ػفبسؽ خَد یکی اص سٍؽ ایدبد اسَهبػیَى •

سَاًدذ ٍاسد  هـششی ثب دس خشیبى قشاس گشفشي اص سًٍذ اخشای ػفبسؽ خَد، فالٍُ ثش آگبّی اص فشآیٌذ، دس ًحَُ اخدشا ًیدض هدی   

 ؾشار هٌبػت خَد سا اسائِ دّذ.ؿذُ ٍ ً

سذٍیي ثشًبهِ ٍفبداسی هـششی خْز حفؼ سضبیز هـششی ثب اسائِ خجشًبهِ ّب، ّذایبی سجلیغدبسی، دفدَر ًبهدِ ّدب خْدز       •

-خذهبر دیـیي ًیض اص خولِ فقبلیز اعالؿ سػبًی دس صهیٌِ خذهبر ٍ هحلَالر خذیذ ٍ یب سکویل ٍ سَػقِ هحلَالر ٍ

 اؿذ.شیجبًی ّبی ؿشکز ػشٍؽ دس ثخؾ دـ

ّب ٍ ّوچٌیي اعالفبر هشثَط ثِ هـششی اص اّویز ثؼیبس ثبالیی ثشخَسداس اػز. حفبؽز اص هٌبثـ ثخؾ حفؼ هٌبثـ ٍ دادُ •

ثبؿذ کِ ثب ایدبد حفبػ اّوٌیشی ٍ ایدبد دبیگدبُ دادُ اخشلبكدی ایدي هْدن     دیگشی اص ثشًبهِ دـشیجبًی ؿشکز ػشٍؽ هی

 اًدبم خَاّذ گشفز.

ػیؼدشن  هبّدِ دس هدَسد هحلدَالر ٍ ّوچٌدیي      24ٍ  12هحلَالر ٍ خذهبر دس هذر صهبى ّدبی   ًزدـشیجبًی ٍ ضوب •

 ثبؿذ.  دس صهیٌِ خذهبر یک سٍیکشد اكلی دس خْز اسائِ خذهبر دـشیجبًی ثِ هـششیبى هی ػبفشِ 24دبػخگَیی 

اص خولِ  ،اػزاسػبل فشم سضبیز هـششی کِ ثِ كَسر اخشلبكی سَػظ ؿشکز ػشٍؽ صیؼز عشاحی ٍ سذٍیي ؿذُ  •

ّب دس حیي ٍ دبیبى ّش خذهز اسػبل گشدیذُ ٍ سین ثبؿذ. ایي فشمخذهبر دس ساػشبی احششام ثِ ًؾش هـششی هی

کٌٌذ. ًؾشار ثِ ّبی آسی اقذام هیکبسؿٌبػبى هشسجظ ًؾشار هـششی سا ثجز ٍ ًؼجز ثِ اثشثخـی ًؾشار دس فقبلیز

 ًذ.ؿَثٌذی ؿذُ ثجز ؿذُ ٍ ػذغ آسؿیَ هیكَسر عجقِ
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سین ػشٍؽ صیؼز ؿشیف دس ساػشبی خزة هـششی ٍ ثبصاسیبثی هَثش، ثب هغبلقِ هٌدبثـ هدشسجظ ٍ ّوچٌدیي کؼدت سدشثدِ دس عدَل       

 ًوبیذ.ّبی صیش سا خْز گؼششؽ ثبصاس خَد اسخبر هیفقبلیز خَد، سٍؽ

ِ  گشدد. ایي قیوزاسائِ هیگذاری هحصَالت ٍ خذهات بِ صَرت هتٌَع ٍ با ضزایظ هختلف لیوت • ّدبی  ّدب دس ثؼدش

ؿَد سب ثشاػبع ٍیظگی ّش ثؼشِ، هـششی دس اًشخبة ًَؿ هحلَل ٍ خذهز ػْین ثبؿدذ. دس  دیـٌْبدی ثِ هـششی دادُ هی

ِ گبًِ اسائِ هیای ٍ خذاگزاسی هحلَالر ٍ خذهبر ؿشکز ثِ دٍ كَسر ثؼشٍِاقـ، قیوز -ای، دکدیح ؿَد. دس حبلز ثؼدش

-ّبی هخشلف اسائِ هدی ّبی هشٌَؿ ثب قیوزگزاسی خذاگبًِ، دکیحگشدد. دس قیوزّبی هشٌَؿ ثب قیوز ّبی هـبثِ اسائِ هی

 ًوبیذ.ًَؿ ٍ ػغح هحلَل ٍ خذهبر ؿشیک هیّب اهکبى اًشخبة هـششی سا گؼششؽ دادُ ٍ هـششی سا دس ؿَد. ایي دکیح

آیذ. اص ایي سٍ، ؿشکز ػشٍؽ صیؼز ثدب ایددبد   ّبی هْن ثِ ؿوبس هیػبصی ثشای ّش هـششی یکی اص ٍیظگیى ػفبسؿیاهکب •

آٍسد سدب دس اًشخدبة ثؼدشش    ػبصی هحلَالر ٍ خذهبر، ایي اهکبى سا ثشای هـششی فدشاّن هدی  ثؼششی ثشای اهکبى ػفبسؿی

 هٌبػجی سا دس دیؾ سٍ داؿشِ ثبؿذ.  

اسائِ ًوبیذ. دس  "کارایی باال، استفادُ آساى"ی داسد سب هحلَالر ٍ خذهبر خَد سا ثب ؿقبسسین ػشٍؽ صیؼز ؿشیف ػق •

ّویي ساػشب، ؿشکز دس ًؾش داسد سب اػشفبدُ آػبى اص خذهبر ٍ هحلَالر خَد سا ثِ فٌدَاى یدک اسصؽ دیـدٌْبدی اسائدِ     

 کٌذ.

ثبؿدذ. سـدشیح خدذهبر ٍ    فدشٍؽ هدی  ّبی اص خولِ هْوششیي ثخؾدستِ بٌذی صحیح ٍ ٍاضح خذهات ٍ هحصَالت  •

 ثبؿذ.ّبی ؿشکز دس ثخؾ ثبصاسیبثی هیهحلَالر ثِ كَسر فٌی ٍ اقشلبدی ًیض اص دیگش فقبلیز

ثبؿدذ.  ّبی ثِ ًبم دس خْبى، یکی اص سٍیکشدّبی سین ػشٍؽ صیؼز ؿشیف هدی ؿشکزساسی هحصَالت ٍ خذهات بَهی •

ّدبی  ػبصی هحلَالر ٍ خذهبر هَسد ًیدبص دس ثخدؾ  هکبى ثَهیّبی سین ػشٍؽ صیؼز، ادس ٍاقـ، ثخؾ هْوی اص فقبلیز

 ثبؿذ.  هخشلف ثب اػشفبدُ اص داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی هقکَع هی

. ایدي ؿدشکز ثدب ایددبد دٌدل      اػدز ّدبی ثخدؾ ثبصاسیدبثی    ثشای هحلَالر ؿشکز اص دیگش فقبلیزثبت بزًذ اختصاصی  •

سػبًذ. ایي  ثخؾ فدالٍُ  اخشلبكی خَد سا ثِ ثجز هیاخشلبكی دس ٍة ػبیز هبکلیز فکشی، ًبم سدبسی ٍ عشح كٌقشی 

 ؿذى سَػظ هـششی ثؼیبس هَثش اػز.ثش ایدبد ثؼشش هبلکیز هقٌَی هحلَالر ٍ خذهبر، ثشای ثیـشش ؿٌبخشِ

اسائِ دادُ ؿَد. سقشیف ٍ سجیدیي خدذهبر اخشلبكدی ٍ    اختصاصی ٍ هکول بزای هطتزی سَاًذ ثِ كَسر ّش خذهشی هی •

ثبؿذ. خذهبر اخشلبكدی ثدب اهکدبى ػفبسؿدی ػدبصی ٍ      ّبی ثبصاسیبثی هیی یکی اص هْوششیي ثخؾهکولی ثشای ّش هـشش

ٍ ػغح خدذهبر ثدِ دسخَاػدز هـدششی     ثبؿذ. ّوچٌیي خذهبر هکول ًیض ثب سَخِ ثِ ًَؿ ّبی ٍیظُ قبثل اسائِ هیقبثلیز

 سَاًذ ثِ ػفبسؽ اضبفِ گشدد.هی



 
صًز هحلَل ٍ خذهز دس اثشگزاسی ثش هـششی ثؼیبس هْن اػز. اص خْز دشارائِ حضَری ٍ ارتباط هستمین با هطتزی  •

ػبصی قذسر ٍ اخشیبس هـششی ثشای ثبؿذ. ایي ؿفبفػبصی ثشای هـششی هیایي، سٍیکشد ؿشکز ثش اسسجبط هؼشقین ٍ ؿفبف

 دّذ.اًشخبة هحلَل ٍ خذهز سا افضایؾ هی

ز ثؼیبس هْن اػز. ثِ ّویي دلیل ؿشکز دس ًؾدش  دس دزیشؽ هحلَل ٍ خذهّا ّاٍ تاییذ صالحیتگَاّیٌاهِدسیبفز  •

-هشاکض ٍ ػدبصهبى  ّب ثِّب ٍ سبییذیِداسد سب ّش کذام اص خذهبر ٍ هحلَالر خَد سا دس اػشؿ ٍقز خْز دسیبفز گَاّیٌبهِ

 ّبی هشسجظ اسائِ دّذ.

داًؾ فٌدی اص دیگدش   ّب ٍ خْز افضایؾ هْبسرّای اختصاصی دٍرُؿشکز کبسؿٌبػبى ثخؾ ثبصیبثی ٍ فشٍؽ ؿشکز دس  •

ثبؿذ. سَػقِ داًؾ فٌی ٍ افضایؾ هْبسر کبسؿٌبػبى ایدي ثخدؾ ًقدؾ هْودی دس افدضایؾ      ّب ٍ اّذاف ؿشکز هیفقبلیز

 ّبی ؿشکز دس ایي ثخؾ داسد.کبسایی ثشًبهِ
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 ثشسػی فٌی هحیظ اص ًؾش هیضاى اهَاج سادیَیی سلَیشثشداسی دس یک سٍص ؿبهل حضَس سین دس هحل، آهبدُ ػبصی سین ،

 ثبؿذ.ّبی هَسد ًؾش هیهضاحن، هَاًـ دشٍاصی، خغشار حضَس خوقیز ٍ ... ٍ ضجظ ؿبر

  دقیقِ اػز کِ  80ػبفز ٍ حذاکثش صهبى دشٍاص دس یک سٍص کبسی  6حذاکثش صهبى حضَس سین دس هحل ثشای یک سٍص کبسی

 ثبؿذ.ای دٍم هیدقیقِ 40ػبفشِ ثشای ؿبسط ثبسشی ّب ٍ سبین  2الی  1اص، سبین ای دشٍدقیقِ 40ثِ كَسر یک سبین 

 ؿَد.ّب ٍ اػششاحز خضء ػبفبر حضَس هحبػجِ ًویصهبى ؿبسط ثبسشی 

  ِدس كَسر دسخَاػز کبسفشهب ٍ هَافقز سین، اهکبى دشٍاص ثیـشش هیؼش اػز اهب ّضیٌِ آى ثِ فٌَاى سٍص دٍم کبسی هحبػج

 خَاّذ ؿذ.

 ُّب، ؿشایظ خبف آة ٍ َّایی هٌغقِ، صهبى دقیق اًدبم کبس، هحل دقیق دشٍاص، ػَطُ ثبثز یب هشحشک، حذاکثش اسسفبؿ ػبص

سٍص قجل اص سبسیخ هَسد ًؾش ثبیذ ثِ  3ّبی خبسج اػشبى حذاقل ػبفز ٍ ثشای دشٍطُ 24ّبی داخل اػشبى حذاقل ثشای دشٍطُ

 اعالؿ سین ثشػذ.

 کِ -ایظ دشٍاص اهي )ؿشایظ خَی ًبهؼبفذ، هحل ًبهٌبػت دشٍاص، هحیظ كٌقشی دشًَیض ٍ ...( دس كَسر فذم ٍخَد ؿش

 گیشد.کبس هشَقف ٍ ثب ّوبٌّگی کبسفشهب، دشٍطُ دس سٍص دیگشی اًدبم هی -سـخیق آى ثش فْذُ سین اػز

 ثبؿذ.ّبی الصم قجل ٍ حیي اًدبم کبس ثش فْذُ کبسفشهب هیکؼت هدَص ّوبٌّگی 
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 ردیف خذهت خذهت ضزح ٍاحذ )ریال( لیوت ٍاحذ

 سلَیشثشداسی ثب دْذبد ػبفز 7.533.000

 1 تصَیزبزداری صٌعتی

 ػبصیسذٍیي ٍ آهبدُ ػبفز 3.015.000

 سلَیشثشداسی ثب دْذبد ّکشبس 5.022.000

 2 سٌجی دپَحجن

 آًبلیض ٍ هحبػجبر ػبفز 2.662.500

 سلَیشثشداسی ثب دْذبد ّکشبس 5.352.000

 3 ًمطِ بزداری

 ػبصیسْیِ ًقـِ ٍ هذل ّکشبس 2.474.400

 سلَیشثشداسی ثب دْذبد ّکشبس 5.162.200

 4 جایی سٌجیجابِ

 آًبلیض ٍ هحبػجبر ػبفز 2.942.500

 ؿَد.: ثشای هٌبعق هخشلف ضشیت ػخشی کبس اضبفِ هی1ًکشِ 

 ثبؿذ.: ثشای ػبیش خذهبر، قیوز قبثل اػشقالم هی2ًکشِ 

 


