
 یلاعت همسب

 يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم ،یماما ياقآ بانج

 رد یلام تیفافش ققحت يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمدون هسلجتروص :عوضوم

 نارهت يرادرهش

مارتحا و مالس اب

 روضح اب98/09/02 خروم هبنش زور دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمدون

 و کالما نامزاس لماعریدم هدازدمحم ياقآ ،لاوما و یلام لکریدم یلعراز ياقآ

 رازگرب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس لماعریدم دوجرف ياقآ و تالغتسم

 يارب ار مزال تاروتسد تسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق قفاوت دروم ریز دراوم و دش

:دییامن رداص ریز تاقفاوت يارجا

نارهت يرادرهش کالما تیفافش-

 نامزاس کالما تالماعم هیلک دنیارف ،98 رذآ10خیرات ات رثکادح دش ررقم-1

 هب نامزاس نیا طسوت تالماعم عماج هناماس رد يزاسهدایپ يارب تالغتسم و کالما

 رثکادح فرظ اهدنیارف نیا و دوش لاسرا تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 شدرگ اب تبث ناکما ات دوش يزاسهدایپ هناماس نیا رد اواف نامزاس طسوت هتفه کی

.دوش مهارف تالماعم عماج هناماس رد کالما تالماعم هیلک

 تالماعم يارب ریز تاعالطا تبث هتفه کی تدم فرظ رثکادح دش ررقم-2

 هناماس رد هک یتاعالطا زا هتسد نآ و دوش يرابجا تالماعم عماج هناماس رد کالما

 دوش یناوخارف هناماس نیا زا دوشیم تبث تالماعم عاونا یبایزرا لیذ کالما عماج

 تروصهب دنراد رتم دص ریز کالما هلماعم يارب قطانم هک یتاعالطا نآ و

:دوش تبث تالماعم عماج هناماس رد یمتسیسریغ

:شورف-
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 ءاضعا ،نویسیمک خیرات ،)يرادا و يراجت نامتخاس ،نامتراپآ ،نیمز( کلم عون

 یتبث کالپ ،)gis( نشیکول ،کلم تحاسم ،نویسیمک ياضعا يارآ ،نویسیمک

)یتبث شخب-هعطق-یعرف کولب-یلصا کولب( )رو هشیپ ،نامتراپآ ،کلم ،کولب(

 ، خیرات ،هرامش( يرتسگداد یمسر یسانشراک تئیه یبایزرا رظن ،کلم یناشن ،

يرادرهش فرط زا دادرارق هدننکاضما ،قفاوت یلک غلبم ،)غلبم

:کلمت-

 ءاضعا ،نویسیمک خیرات ،)يرادا و يراجت نامتخاس ،نامتراپآ ،نیمز( کلم عون

 یبایزرا رظن ،رذگ تاعالطا ،کلم تحاسم ،نویسیمک ياضعا يارآ ،نویسیمک

 اضما ،قفاوت یلک غلبم ،)غلبم ،خیرات ،هرامش( يرتسگداد یمسر یسانشراک تئیه

دادرارق ناگدننک

:هراجا-

 یتبث کالپ ،)gis( نشیکول ،کلم تحاسم ،کلم تاصخشم ،رجوم تاعالطا

)یتبث شخب-هعطق-یعرف کولب-یلصا کولب( )رو هشیپ ،نامتراپآ ،کلم ،کولب(

 و عورش خیرات ،دادرارق خیرات،دادرارق تدم( دادرارق تاعالطا ،کلم یناشن ،

 ،هنایهام اهب هراجا ،)غلبم ،خیرات ،هرامش(یبایزرا تایه هسلجتروص ،)نایاپ خیرات

دادرارق ناگدننک اضما ،غلبم عومجم

 زا ار مارگولوه اب رتاهت هب طوبرم تاعالطا تالماعم عماج هناماس دش ررقم-3

 کلم اب رتاهت هرابرد نینچمه .دنک یناوخارف يزاسرهش هناماس و یلام عماج هناماس

.دوش یناوخارف کالما عماج هناماس زا مزال تاعالطا دش ررقم

 ،98 هامنابآ همین زا تالغتسم و کالما نامزاس لماعریدم رظن راهظارب انب-4

 هدشن تبث )متسیس ناراکمه( نامزاس نیا يزاوم یلام هناماس رد دیدج تاعالطا

 هناماس رد دیدج دنس ندوزفا ناکما ،روکذم خیرات زا دش ررقم نیاربانب تسا
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 تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس يراکمه اب و دوش لاعفریغ متسیس ناراکمه

 هک يوحن هب دریگ تروص یلام عماج هناماس هب هناماس نآ نیشیپ تاعالطا لاقتنا

 کالما نامزاس نیشیپ يزاوم هناماس رد دوجوم تاعالطا درک لصاح نانیمطا ناوتب

 و دش دهاوخن تبث نآ رد زین دیدج تاعالطا و درک دهاوخن يرییغت تالغتسم و

 یلام لک هرادا و تالغتسم و کالما نامزاس ،تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 رهش و تیفافش هتیمک بوتکم تروص هب مادک ره ،هامرذآ همین ات رثکادح ،لاوما و

.دننک علطم رما نیا ققحت زا ار دنمشوه

 يرادرهش تالغتسم و کالما دانسا یهدناماس هبوصم يارجا صوصخ رد-5

 نامزاس دش ررقم160/2194/3213 هرامش هب یغالبا هعبات تاسسوم و نارهت

 .1,5 دنب يارجا رد ریخات و هبوصم نیا يارجا ریخات هب هجوت اب تالغتسم و کالما

160/24014 هرامش همان رد یمالعا( تیفافش هتیمک مجنپوداتشه هسلج تابوصم

 هب هسلج رد هدش حرط ییارجا تاداهنشیپ نتفرگ رظنرد اب زین و )98/08/29 خروم

 رثکادح ،کالما عماج هناماس رد کالما تاصخشم و دانسا تبث رد عیرست روظنم

 ياروش هب ار هبوصم نآ لماک يارجا قیقد يدنبنامز همانرب98 هام رذآ نایاپ ات

.دیامن لاسرا نارهت رهش یمالسا

تالماعم عماج هناماس يزادناهار-

 و هناگ22 قطانم هب ياهمانشخب لاسرا اب يرهش داصتقا و یلام تنواعم دش ررقم-1

 دنتسه فظوم اهدحاو نیا هیلک هک دیامن مالعا نارهت يرادرهش هعبات ياهدحاو

 هب راشتنالاریثک ياههمانزور رد راشتنا اب نامزمه ار دوخ تالماعم عاونا ياهیهگآ

 تروص هب ات دننک يراذگراب تالماعم عماج هناماس رد هصقانم دانسا همیمض

 هب دوش رشتنم مومع يارب يرادرهش ياهیهگآ دحاو هاگرد يور کیتامتسیس

 هاگرد نیا زا زین هلماعم هب طوبرم دانسا تفایرد ناکما ،یهگآ رب هوالع هک يوحن

 یترابع زین همانزور رد هرشتنم ياهیهگآ رد دش ررقم نینچمه .دشاب تفایرد لباق

 تالماعم ياهیهگآ راشتنا دحاو هاگرد رد طبترم دانسا هکنیا رب ینبم دوش هفاضا
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.تسا تفایرد لباقhttp://business.tehran.ir سردآ هب نارهت يرادرهش

 هک ییاهمتیآ هیلک تاعالطا تبث ،هتفه کی تدم فرظ رثکادح دش ررقم-2

 تالماعم عماج هناماس رد ،دوشیم هداد شیامن ياهلماعم عون ره زا فافش يور

 رشتنم فافش يور هدشن لیمکت تروصهب یمتیآ چیه هک يوحن هب دوش يرابجا

.دوشن

 زا يرهش داصتقا و یلام تنواعم يریگیپ اب ،98 رذآ20 ات رثکادح دش ررقم-3

هبوصم لماک يارجا قیقد يدنبنامز همانرب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 تالماعم تاعالطا یمومع نالعا و یکینورتکلا ماجنا نارهت يرادرهش مازلا

 یمالسا ياروش هب97/03/30 خروم160/8270 هرامش هب یغالبا نارهت يرادرهش

 یکینورتکلا ماجنا رب هوالع ،يدنبنامز نیا رد هک يوحن هب دوش لاسرا نارهت رهش

 تبث يارب تالماعم عماج هناماس ،نارهت يرادرهش ياهدحاو هیلک رد تالماعم عاونا

 لماک تروصهب هعبات ياهدحاو و نارهت يرادرهش داتس رد تالماعم هیلک شدرگاب

.دشاب هدش يزادناهار

 ماجنا صوصخ رد يرهش داصتقا و یلام تنواعم یلاسرا يدنبنامز اب قباطم-4

 هلماعم کی لقادح ماجنا دش ررقم ،98 هامرذآ نایاپ ات تالماعم یکینورتکلامامت

 هب نآ بوتکم شرازگ و دشاب هدش ماجنا هامرذآ نایاپ ات یکینورتکلامامت تروصهب

.دوش لاسرا نارهت رهش یمالسا ياروش

 و یلام لک هرادا و تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس يراکمه اب دش ررقم-5

 يذ يارب تولیاپ تروص هب یکینورتکلا ياضما ،هامرذآ همین ات رثکادح ،لاوما

 ناباسحيذ ياضما هب هک يدانسا ات دوش يزادنا هار يرادرهش نورد ناباسح

.دوش اضما قیرط نیا زا دسریم

هنیزه و دمآرد هناهام ياهشرازگ طخرب راشتنا-
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 یلیصفت تایئزج کیتامتسیس راشتنا و اهيرادرهش نوناق71 هدام يارجا رد

 ینلع نحص رد اروش مرتحم رادهنازخ طسوت هک هنیزه و دمآرد هناهام ياهشرازگ

 همان رد یمالعا( تیفافش هتیمک نیشیپ تاسلجتروص رد ،دوشیم هئارا اروش

 )98/08/29 خروم160/24014 هرامش همان و98/06/11 خروم160/15997 هرامش

 درکلمع ياهشرازگ هنیزه شخب98 هامرویرهش نایاپ ات رثکادح دوب هدش ررقم

 اهشرازگ نیا يدمآرد شخب98 هامنابآ يادتبا زا رثکادح و یلام هناهام

 ریخات هب هجوت اب .دنوش رشتنم فافش تیاسبو يور طخرب و کیتامتسیس تروصهب

98/09/02 خروم هسلج رد ،يدمآرد شخب صوصخ رد تابوصم نیا يارجا رد

 هب ،یلیصفت تایئزج ابشرازگ ود نیا ،98 هامرذآ همین ات رثکادح دش ررقم

.دوش رشتنم فافش تیاسبو يور طخرب و کیتامتسیس تروص

رتاهت نیالنآ رازاب يزادناهار-

 لک هرادا روضح اب یکرتشم هسلج يرهش داصتقا و یلام تنواعم رد دش ررقم

 صوصخرد و هدش لیکشت کالما نامزاس و لاوما و یلام لک هرادا ،يراد هنازخ

 فراصم و عبانم تیریدم ییارجا لمعلاروتسد« هبوصم مجنپ شخب ب دنبيربهار

.دوش فیلکت نییعت97/08/21 خروم160/24134 هرامش هب یغالبا »دقنریغ

یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

يریولا یضترم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم سیئر و وضع

 نسحدیس ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم سیئر بیان و وضع

یلوسر

یحولریم دومحمدیس ياقآ بانج- هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم وضع

یناهارف دیجم ياقآ بانج- هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم وضع

رادرهش رتفد مرتحم لکریدم ،یمظاک ياقآ بانج

161/24859

1398/09/07

0

ینآ



اروش روما و يرهش هعسوت ،يزیرهمانرب مرتحم نواعم ،نایرهاظم ياقآ بانج

تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم ،دوجرف ياقآ بانج

تالغتسم و کالما نامزاس مرتحم لماعریدم ،هدازدمحم ياقآ بانج

لاوما و یلام روما مرتحم لکریدم ،یلعراز ياقآ بانج

يرادهنازخ مرتحم لکریدم ،یمشاه مناخ راکرس

دمآرد لوصو و صیخشت مرتحم لکریدم ،برع ياقآ بانج

 اروش روما و نیناوق نیودت لک هرادا مرتحم تسرپرس ،یچنوباص ياقآ بانج
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