


   ًطهاًكاُ

 ؾطظهيي كطنت ّا                     

 اؾتا٘ساضي وطٔا٘كاٜ
 هعبًٍت ّوبٌّگي اهَس التصبدي ٍ تَسعِ هٌبثع

 دفتش ّوبٌّگي اهَس التصبدي
 96اسديجْطت 



 آب و كشاورزي 



4 

 

 ػٌَاى
 

 (هيلياضز هتط هٌؼة زضؾال)

 
 هٌاتغ آب ؾغحي اؾتاى 

 
5/9 

 
       هٌاتغ آب ؾغحي ًكَض 

 
75 

 
 ًؿثت هٌاتغ آب ؾغحي اؾتاى تِ ًكَض

 
7/8% 
 



 هجوَػِ ػذّاي اػتاى دس يي ًگاُ

 حجٓ ٔراظٖ تؼساز ػٙٛاٖ
 (ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىؼة)

 تٙظيٓ ؾاال٘ٝ
 (ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىؼة)

 447/53 832/2 8 ؾسٞاي زض زؾت تٟطٜ تطزاضي

 1422/17 771/7 8 ؾسٞاي زض زؾت اجطا

 43/5 73/8 3 ٔغاِؼاتي ؾسٞاي

 1943/47 1647/40 19 هجوَع



 (تْشُ تشداسي) هجوَػِ ػذّاي اػتاى 

 قْطؾتاى ػٌَاى ؾس ضزيق
 تٌظين ؾالياًِ حجن هرعى 

 هٌؼةهيليَى هتط 
 14 9 اسالم آثبد غشة ضيبى 1
 180 550 وبهيبساى گبٍضبى 2
 34 6/7 گيالًغشة دايه گيالًغشة 3
 15/8 23 گيالًغشة گيالًغشة 4
 35 52 سٌمش سليوبًطبُ 5

 105 54 سشپل رّبة  صاگشس 6

 38/7 70/5 ثالث ثبثبجبًي آصادي 7

 25 67 سش پل رّبة تٌگ حوبم  8
 447/53 832/20 جوغ



 (دسدػت اجشا) هجوَػِ ػذّاي اػتاى 

 ؿْشػتاى ػٌَاى ػذ سديق
 تٌظین ػالیاًِ حجن هخضى 

 هٌؼةهیلیَى هتش 
 34 24/6 وٌگبٍس  وجَتش الًِ 1

 63 62/8 صحٌِ جبهيطبى 2

 63 78/3 لصشضيشيي ضشفطبُ 3

 42 50 صحٌِ لطالق عليب 4

 186 188 سش پل رّبة  َّاسبى 5

 6/07 5 گيالًغشة ولىص 6

 28/1 23 داالَّ صهىبى 7
 1000 340 پبٍُ داسيبى 8

 1422/17 771/7 جوغ



 (دسحال هطالؼِ) هجوَػِ ػذّاي اػتاى

 ؿْشػتاى ًام ػذ سديق
 تٌظین ػاالًِ حجن هخضى

 هٌؼةهیلیَى هتش 

 40 21 وشهبًطبُ ثيستَى 1

 28/6 18 ّشسيي ثبثبصيذ 2

 5/2 4/5 جَاًشٍد جَاًشٍد 3

 43/5 73/8 جوغ



 هَهؼیت ػذّاي هطالؼاتي 
 اجشايي ٍ تْشُ تشداسي

 داسيبى



 ًشهاًـاُپتاًؼیل هٌاتغ آب هاتل تخلیق تِ تخؾ كٌؼت دس اػتاى 
 هخضًياص هحل هٌاتغ آب صيش صهیٌي ٍ ػذّاي   

 
 

 ضزيق
 

 هٌثغ

 
 هيعاى آب هاتل ترهيم 

 (هيليَى هتط هٌؼة ) 

 21/6 صيش صهیٌي 1

 157 ػذ ّا 2

 178/6 --- جوغ



 ًطهاًكاُ ؾيوای ًكاٍضظی



 95لـايت  92آهاض ٍ ػولٌطز ازاضُ ًل هٌاتغ عثيؼي ٍ آتريعزاضی اظ ؾال 

 ٍاحذ ًام كؼالیت ضزيق
 پیـشكت كیضيٌي

 95ػال  92ػال 
دسكذ 

 ًاّؾ/اكضايؾ

 15 63 55 دسكذ حلاظت ٍ حوايت اص جٌگلْا ٍ هشاتغ 1

2 
اجشاي طشحْاي هشتؼذاسي ٍ هذيشيت 

 پايذاس هشاتغ
 23 37000 30000 ٌّتاس

 90 10500 5500 ٌّتاس جٌگلٌاسي ٍ جٌگلذاسي 3

 23 405000 330000 ٌّتاس آتخیضداسي ٍ آتخَاًذسي 4

 67 10000 6000 ٌّتاس هویضي اساضي ٍ تلٌیي هؼتثٌیات 5

6 
احیاء سٍيـگاّْاي هشتؼي ٍ تَػؼِ گیاّاى 

 داسايي
 100 40000 0 ٌّتاس

 :هٌاتغ عثيؼي



قيالت: 
تا  1395تي زض ؾال ّعاض 16/1تِ  92ّعاض تي زض ؾال  14/4اكعايف تَليس تَليسات قيالتي اظ 

 زضنسی ، 12ضقس 
زض هياى اؾتاى ّای ؿيط ؾاحلي ٍ زض  تَليس هاّياى گطهاتي ضتثِ اٍلّوچٌيي اؾتاى ًطهاًكاُ زض 

 .زض تيي اؾتاى ًكَض ضا زاضا هي تاقس تَليس هاّي ؾطزاتي ضتثِ پٌجن

تي زض ٌّتاض  12زض ترف آتريعزاضی هيعاى كطؾايف ذاى اؾتاى ًِ زض تطًاهِ چْاضم زض حسٍز * 
 .ًاّف ياكتِ اؾت تي زض ٌّتاض 10تَز تا اجطای عطحْای آتريعزاضی ايي هيعاى تِ 

پطٍغُ اذص ؾٌس هالٌيت اضاضي هلي تِ ًام زٍلت جوَْضی اؾالهي ايطاى اظ زيگط پطٍغُ ّای هْن * 
هيليَى ٌّتاض 1/7حسٍز زضنس آى اجطا گطزيسُ تِ ػثاضت زيگط اظ  97ٍ ًليسی تَزُ ًِ حسٍز 

ؾٌس اذص گطزيسُ ٍ تؿتط الظم جْت اجطای پطٍغُ  هيليَى ٌّتاض1/6اضاضي هٌاتغ عثيؼي تالؾ تط 
ًازاؾتط هٌاتغ عثيؼي كطاّن گطزيسُ اؾت لصا هي علثس اؾتاى زض ظهيٌِ ًاٌهيي اػتثاض الظم تطای ايي 

 .پطٍغُ اهسام جسی تؼول آٍضز



 ّضاس ٌّتاس اص اساضي ػوَهاً هٌاتغ طثیؼي  50ػاهاًِ گشهؼیشي ٍ تثذيل تالؾ تش 

 تِ ًـت ّاي اهتلادي آتي هٌـاءتحَل اػاػي دس ًـاٍسصي

 .هٌاطن گشهؼیش اػتاى سا كشاّن هي آٍسد 

 مشاياي مىاطك گزمسيزي
 استان كزماوشاٌ 
 دوران رشذ طوالني •

 انرژي خورشيذي•
 بازارهاي منطقه اي•

 محصوالت پيش رس •
 و خارج از فصل

 ثزيت، عشت 
 ي امىيت استان



 ًيلَهتط 49تًَل تِ عَل -1
 ًيلَهتط 400ذغَط انلي تِ عَل -2
 هيلياضز تَهاى 2000حجن ؾطهايِ گصاضی اًجام قسُ تاًٌَى -3
 هيلياضز تَهاى 5000ؾطهايِ گصاضی ّای آتي تِ هيعاى -4
ّعاض ٌّتاض اظ اضاضي قْطؾتاى ّای ههطقيطيي، ؾطپل شّاب ٍ  50آتي ًطزى -5

 گيالًـطب
 هيليَى هتط هٌؼة آب زض حَظُ گطهؿيطی تِ ترف نٌؼت زض حال حاضط 100اذتهال -6
 ٌّتاضی تٌياز هؿتضؼلاى زض قْطؾتاى ههطقيطيي 4000هجوَػِ تاؽ -7

 :هجوَػِ اهذاهات ٍ ػشهايِ گزاسي اًجام ؿذُ دس حَصُ گشهؼیشي



هیلیَى هتش هٌؼثي تاؽ تٌیاد هؼتضؼلاى  25ػذ   



ٌّتاسي تٌیاد هؼتضؼلاى  4000تاؽ   



ٌّتاسي تٌیاد هؼتضؼلاى  4000تاؽ   



 

 هَهؼيت حَضِ ّای آتطيع  
 ؾيطٍاى ٍ گطهؿيطی  
 ًؿثت تِ حَضِ ّای  

 ًكَض ّوؿايِ

 

 



 پتاًؿيل اؾتاى ًطهاًكاُ تطای  تَليس هحهَالت گلراًِ ای



 ّوجَاضی تا ًكَض ػطام ٍ هطًعيت اؾتاًْای ؿطب ًكَض

 هٌاعن ٍيػُ اهتهازی، هطظّای ضؾوي ٍ تاظاضچِ ّای هتؼسز هطظی

 كطٍزگاُ تيي الوللي ًطهاًكاُ ، ضاُ آّي ؿطب ًكَض 
 ٍ تعضگطاُ ًطتال

 پتاًؿيل اؾتاى ًطهاًكاُ تطای  تَليس هحهَالت گلراًِ ای



 گلراًٌِّتاض  1000قٌاؾايي ٍ زض زؾت اجطا تَزى 
 هيلياضز تَهاى 1850زض ؾغح اؾتاى تا 

 هجوَع ؾطهايِ گصاضی   
 

New folder (3)/گلخانه.pptx
New folder (3)/گلخانه.pptx
New folder (3)/گلخانه.pptx


 گلخاًِ ّاي هَجَد اػتاى





ي
ش كشاورز

ي بخ
ي از ساير پتانسيل ها

چكيذه ا
اوجام سزمايٍ گذاري َاي بشرگ تًسط وُاد َاي تًسعٍ اي اس جملٍ بىياد مستضعفان اومالب  

دامپزيري )،شزكت سزمايٍ گذاري كميتٍ امداد(رأسي كىگاير 3500شزكت شيزي دام )اسالمي
 رأسي مياوزاَان ديىًر صحىٍ 3000، شُزن دامپزيري (رأسي گًاير 1800

گايداري ، (بىياد مستضعفان)رأسي ماَيدشت 2500گايداري ،رأسي رياوسز 1500 گايداري
 رأسي داالًَ 1500

، كارخاوٍ (ديميه بزود بزتز لبىياتي كشًرعزاق)كارخاوٍ شيزبيستًن، كارخاوٍ شيزماويشان
 شيز رياوسز، كارخاوٍ لىد بيستًن، كارخاوٍ لىد اسالم آباد

 كشت ي صىعت ريصيه تان،كشت ي صىعت واسگل

 َشار ته 800كارخاوٍ آرد فعال با مجمًع ظزفيت  16







سأػي ًٌگاٍس 3000ؿیش ٍ دام   



سأػي ًٌگاٍس 3500ؿیش ٍ دام   







 گصضگاُ تاضيري ايطاى تِ تيي الٌْطيي ٍ زضيای هسيتطاًِ

 ًشهاًـاُ



 (جبدُ تبسيخي اثشيطن)تاللي وشيذٍس ضشق ثِ غشة 

 جٌَة غشة -هحَس تشاًضيت ضوبل غشة 

ثٌذس اهبم   –وشهبًطبُ  -وشيذٍس تجشيض 

370 ويلَهتش هشص هطتشن ثب وطَس عشاق 

داضتي دٍ هشص سسوي خسشٍي ٍ پشٍيضخبى 

 ثبصاسچِ هشصي سسوي    5داسا ثَدى 

 (ثبصاسچِ ّبي ضَضوي، ضيخ صلِ، پشٍيضخبى، سَهبس ٍ تيلِ وَُ)                                                

 

 ًشهاًـاُ دسٍاصُ تجاست خاسجي ؿشب ًـَس



 

ّن هشصي ثب دٍ ثخص وشدي ٍ عشثي وطَس عشاق 

 هيليبسد دالسصبدسات وبال ّبي  10/3هجوَعبً هعبدل  95تب  92سبل ّبي طي
ستجِ اٍل وطَس دس . غيشًفتي اص طشيك هشصّبي استبى وشهبًطبُ صَست گشفتِ است

دسصذ هجوَع صبدسات وطَس ثِ عشاق اص  50ّوَاسُ )صبدسات ثِ وطَس عشاق 
 (طشيك هشصّبي استبى وشهبًطبُ اًجبم ضذُ است

اص پبيبًِ پشٍيضخبى( 1394دس سبل)هيليَى تُي 3 تشاًضيت ٍ جبثجبيي ثيص اص 

 (وست ستجِ دٍم وطَس دس ايي خصَظ ثستشي هٌبست ثشاي ايجبد ثٌذس خطه)                          



ٍجَد دٍ هٌطمِ ٍيژُ التصبدي لصشضيشيي ٍ اسالم آثبد غشة. 
  تصَيت اليحِ ايجبد هٌطمِ آصاد تجبسي لصشضيشيي دس ّيئت هحتشم

 دٍلت
  ٍ ٍجَد ثضسگشاُ تْشاى، وشهبًطبُ ٍ لصشضيشيي، ساُ آّي غشة وطَس

 .فشٍدگبُ وشهبًطبُ ثِ عٌَاى ّبة هٌطمِ اي
(  ّوذاى، وشدستبى، ايالم ٍ لشستبى)هشوضيت استبى ّبي ّن جَاس غشة وطَس ٍ

 هيليًَي داخل ٍ خبسج اص وطَس  15دستشسي ثِ ثبصاس 

 





95-90هیضاى كؼالیت گوشًات اػتاى طي ػال ّاي   

 سال

 گوطًاتؾايط +نازضات هجوَع 
 (اؾتاى)

 نازضات ًل ًكَض تِ ػطام

 (ميليون دالر)ارزش (ميليون تن)وزن (ميليون دالر)ارزش (ميليون تن)وزن

 5179 10/7 2371 5/2 90سال 

 6337 14/6 2589 6/3 91سال 

 6029 17/4 2870 7/8 92سال 

 6485 17/4 2362 7/5 93سال 

 6206 17/5 2867 8/4 94سال 

 6111 - 1862 5/6 95سال 



 هشص سػوي پشٍيضخاى



 

 هشص سػوي پشٍيضخاى



 هشص سػوي پشٍيضخاى



 هشص سػوي خؼشٍي



 

 هشص سػوي خؼشٍي



 تاصاسچِ هشصي سػوي ؿَؿوي



 تاصاسچِ هشصي سػوي ؿیخ كلِ



 

 تاصاسچِ هشصي سػوي ػَهاس



 صنعت و معدن



 ػیواي كٌؼت اػتاى

 ًاحيِ نٌؼتي 5قْطى ٍ  17

 پطٍاًِ تْطُ تطزاضی نٌؼتي
 تؼساز

 (كوطُ)
 ؾطهايِ گصاضی

 (هيلياضز ضيال)
 اقتـال

 (ًلط)

 زٍلت تستيط ٍ اهيس

 (تاًٌَى 92/6/1اظ تاضيد )
295 5517 3330 

 26262 30171 710 92/5/31اظ اتتسا تا 

 29592 35688 1005 هجوَع

 %11 %15 %30 ؾْن زٍلت تستيط ٍ اهيس اظ هجوَع



آهاس احیاي ٍاحذ ّاي تَلیذي ٍ تٌویل طشح ّاي ػشهايِ گزاسي طي ػال ّاي  
 1392  تا  1395

 تؼساز ترف قطح گعاضـ ضزيق
تؼساز اقتـال ايجاز  (هيلياضز ضيال)هيعاى ؾطهايِ گصاضی اًجام قسُ

 تؼْیالت دسياكتي آٍسدُ هتواضي قسُ

ُ اًذ 1  .ٍاحذّاي ؿیشكؼالي  ًِ احیاءؿذ

 4091 879 2954 130 كٌؼت ٍ هؼذى

 601 705 140 211 ًـاٍسصي

 0 0 0 0 خذهات
 4692 1584 3094 341 جوغ

2 
ٍاحذّايي  ًِ تا ًوتش اص ظشكیت اػوي  

 .كؼال تَدُ ٍاستواءظشكیت پیذا ًشدُ اًذ

 1389 788 980 50 كٌؼت ٍ هؼذى

 329 235 58 195 ًـاٍسصي

 0 0 0 0 خذهات
 1718 1023 1038 245 جوغ

3 
طشح ّاي ػشهايِ گزاسي ًِ تِ تْشُ 

 .تشداسي سػیذُ اًذ

 3915 1806 5025 297 كٌؼت ٍ هؼذى

 15762 5903 1239 8534 ًـاٍسصي

 0 0 0 0 خذهات
 19677 7709 6264 8831 جوغ

 26087 10316 10396 9417 جوغ ًل

 9395 3473 8959 477 هجوَع نٌؼت ٍ هؼسى

 16692 6843 1437 8940 هجوَع ًكاٍضظی



 ًام عطح
 قْطؾتاى 

 هحل اؾتوطاض
 ظطكيت اؾوي هحهَل تَليسی

 ٍاحس
 ؾٌجف 

 هيعاى ؾطهايِ گصاضی
 (هيليَى  ضيال)

 اقتـال
 (ًلط)

 1000 111957200 تي 170000 ...گاصٍئیل ٍ  -تٌضيي  ًشهاًـاُ پااليكگاُ آًاّيتا

 2500 41640000 تي 730000 پلي اتیلي ٍ پلي پشٍپیلي اػالم آتاد پتطٍقيوي اؾالم آتاز

 هگا پطٍغُ ّای نٌؼتي ًِ هوسهات آًْا تطای اجطا كطاّن گطزيسُ اؾت
 

 عطح ّای هْن نٌؼتي  اؾتاى ًطهاًكاُ ًِ كؼاليت اجطائي آًْا آؿاظ گطزيسُ اؾت  

 ًام عطح
 قْطؾتاى 

 هحل اؾتوطاض
 ظطكيت اؾوي هحهَل تَليسی

 ٍاحس
 ؾٌجف 

 هيعاى ؾطهايِ گصاضی
 (هيليَى  ضيال)

 اقتـال
 (ًلط)

عطح تَؾؼِ 
 پتطٍقيوي ًطهاًكاُ

 110 5880000 تي 660000 ًَد اٍسُ ٍ آهًَیاى ّشػیي

 ّشػیي شٍب آّي تيؿتَى
اًَاع ؿوؾ كَالد ػادُ ًشتٌي ٍ 

 ًن آلیاطي
 256 838000 تي 200000

 135 698821 تي 76000 تیَاتاًَل ًشهاًـاُ گؿتطـ ؾَذت ؾثع

 4001 161014021 هجوَع



 ًام عطح
 قْطؾتاى 

 هحل اؾتوطاض
 هحهَل تَليسی

ظطكيت  
 اؾوي

 ٍاحس
 ؾٌجف 

 هيعاى ؾطهايِ گصاضی
 (هيليَى  ضيال)

 اقتـال
 (ًلط)

 ّشػیي ؾيوا كَالز جْاى
هیلگشد آجذاس تِ كَست ًالف يا 

 ؿاخِ اي اص جٌغ كَالد
 56 684950 تي 200000

كطـ ظاگطؼ 
 ًطهاًكاُ

 53 73989 هتشهشتغ 278000 كشؽ هاؿیٌي ًشهاًـاُ

 155 72500 دػتگاُ 1000000 اًَاع هطؼات الٌتشًٍیٌي ًشهاًـاُ ًيطٍی ؿطب

جْاى نٌؼت 
 ًطهاًكاُ

 ّشػیي

هطؼات هاؿیي ًَسد،اػٌلت كلضي،اػٌلت 
كَالدي،دًل هخاتشاتي،اػٌلت كلضي تجْیضات 

ُ ًَسد،ًَاس ًوالِ،جشثویل ًلة -كٌايغ دػتگا
 ؿذُ تش سٍي ؿاػي

 54 79900 تي 31000

كطـ ًگيي ضخ 
 زاالَّ

 25 72050 هتش هشتغ 60000 كشؽ هاؿیٌي ًشهاًـاُ

 343 983389 هجوَع

 عطح ّای نٌؼتي  هْن اؾتاى ًطهاًكاُ ًِ زض زٍلت تستيط ٍ اهيس تِ تْطُ تطزاضی ضؾيسُ اًس

 



 عطح ّای هْن ٍ اثط گصاض زض زؾت اجطای ترف نٌؼت ٍ هؼسى

ًام هحلَل تَلیذي يا   ًام هجشي ػٌَاى طشح  ضزيق
ِ گزاسي ًل ًام ؿْشػتاى  خذهت اسائِ ؿذُ   ػشهاي

 (هیلیاسد سيال) 
پیـشكت  
 كیضيٌي

 (دسكذ) 
 اؿتـال ػال ؿشٍع

 (ًلش)

 1220 1395 80 13,488 ًشهاًـاُ  رٍب آّي جْاًثخؾ ؿٌشي رٍب آّي جْاًثخؾ ؿٌشي 1

تَلیذ تايشّاي ساديال ػیوي  ػؼیذ كشصادًیا ؿشًت الػتیي پیـشٍ صاگشع 2
 2000 1395 35 7,000 ًشهاًـاُ  ػَاسي

 165 1394 72 3,000 ًشهاًـاُ  هَطي آلَهیٌیَهي آسؽ حن ٍسدي صهضم ًشهاًـاُ 3

 300 1395 - 1,350 ًشهاًـاُ  ًاهیَى ٍ ًاهیَى ًـٌذُ هحوذػلي ضیاًیا خَدسٍػاصاى پاسع ديضل 4

 107 1388 72 927 ّشػیي  ًاؿز تؼت اليٌش ػلیواًیاى تیؼتَى تاهیي 5

آهادُ تْشُ  750 كحٌِ  تَلیذ پظٍ پاسع هحوذ هلٌي ؿشًت ايشاى خَدسٍ ًشهاًـاُ 6
 200 1390 تشدساي

 400 1389 77 550 كحٌِ  اًَاع كشآٍسدُ ّاي رست هذم خیش هحوذي  ايلیا رست  7

 3098تؼاًٍي  8
 135 1394 63 550 كحٌِ  كَالد آلیاطي  احؼاى ًظشي (هجتوغ رٍب ؿْذاي ًشهاًـاُ) 

ػیذ كادم  صسيي ًَد ًشهاًـاُ   9
 80 1394 22 550 ّشػیي  ًَد اٍسُ تا پَؿؾ گَگشدي  هؼلَهي السي

 37 1392 35 480 اػالم آتاد ًاؿز اص ًشتٌات ًلؼین ػلي خؼشٍي ًاؿز هؼذًي خؼشٍي 10

 100 1395 40 355 ًشهاًـاُ  اًَاع داسٍ هیشّاؿوي دي پـتیثاى كٌايغ هِ دي 11

 150 1390 5 320 ًشهاًـاُ  هطؼات تتًَي خاف ػٌگ ػلیذي ؿشًت خاًِ ػاصي ايثاس 12

 102 1393 17 283 ًشهاًـاُ  سب گَجِ كشًگي تشتیت ديذُ ًـت ٍ كٌؼت ؿادچیي 13

 20 1387 79 179 ًشهاًـاُ  اًَاع ًاى كاًتضي كالحي ًاى آٍساى ّیَاي صاگشع 14

تَلیذ ّوضهاى تشم ٍ  تیگلشي طشح تَػؼِ تِ آكشيي گاص تیؼلَى 15
 36 1393 16 73 ًشهاًـاُ  حشاست

   29855 جوغ
  5052 



ّعاضًيلَهتطهطتغ هؿاحت اظ ًظط ظهيي قٌاؾي زض زٍ ظٍى كؼال  25اؾتاى ًطهاًكاُ تا : اًسيؽ  -
ًَع هازُ  20ًَع هازُ هؼسًي هٌكَكِ زض ًكَض  68ظاگطؼ ٍ ؾٌٌسج ؾيطجاى ٍاهغ گطزيسُ ٍ اظ 

زض حَظُ اًتكاف اًسيؽ ّای هؼسًي تاتَجِ تِ آهاض . هؼسًي زض اؾتاى ًطهاًكاُ هَجَز اؾت 
قٌاؾايي قسُ اؾت ًِ اظ هتَؾظ (  ّعاضًيلَهتطهطتغ 25)هَجَز ًوتط اظ يي زضنس هؿاحت اؾتاى 

پٌِْ اًتكاكي تِ هؿاحت  4ًكَضی تؿياض پاييي تط اؾت لصا تِ هٌظَض قٌاؾايي اًسيؽ ّای هؼسًي ، 
ٍ ؿيطكلعی ًيلَهتطهطتغ زض ؾغح اؾتاى جْت قٌاؾايي ٍ پي جَيي هَاز هؼسًي كلعی  6700تيف اظ 

تؼطيق قسُ اؾت ًِ هطاحل اجطايي آى زض زؾت ... ، هيطعثيؼي ، ؾٌگ تعئيٌي ، زٍلَهيت ، هٌگٌع ٍ 
 .قس تااهسام هي 

   
ًَع هازُ هؼسًي زض اؾتاى  20ًَع هازُ هؼسًي قٌاؾايي قسُ زض ًكَض حسٍز  68اظ : ًاًؿاض  -

ضط شذيطُ هغؼي هٌاتغ ًطهاًكاُ اًتكاف گطزيسُ ٍ زض حال تْطُ تطزاضی هي تاقس ًِ زض حال حا
 .هيليَى تي هي تاقس  17.4هيليَى تي تا اؾترطاج اؾوي ؾاالًِ  1070هؼسًي اؾتاى حسٍز 

 ظشكیت ّاي هؼذًي اػتاى



 آهاض ًلي هؼازى اؾتاى 

 قاذم ػٌَاى

ػولٌطز اظ اتتسا 
تا اتتسای زٍلت 

 ياظزّن

 ػولٌطز زٍلت ياظزّن

زضنس تـييط 
 ًؿثت تِ ًل

تؼساز پطٍاًِ 
تْطُ تطزاضی 

 نازضُ

پشٍاًِ تْشُ 
 تشداسي

217 42 16 

 22 284 1016 هیلیاسد سيال ؾطهايِ گصاضی

 15 375 2205 ًلش اقتـال

 - 55 1015 هیلیَى تي شذيطُ هغؼي

 - 3 14/4 هیلیَى تي اؾترطاج ؾالياًِ



 ٍاحذ ػٌجؾ هَضَع
تجویؼي اص آؿاص تا 

 92اتتذاي ػال 
 96تا  92

دسكذ تـییش ًؼثت 
 تِ ًل

تؼذاد ٍاحذّاي كٌؼتي تِ تْشُ تشداسي سػیذُ هؼتوش  
 دس ؿْشًْا ٍ ًَاحي كٌؼتي

 32 125 261 ٍاحذ

اؿتـال ٍاحذّاي كٌؼتي تِ تْشُ تشداسي سػیذُ  
 هؼتوش دس ؿْشًْا ٍ ًَاحي كٌؼتي

 16 1313 6775 ًلش

ػشهايِ ٍاحذّاي كٌؼتي تِ تْشُ تشداسي سػیذُ  
 هؼتوش دس ؿْشًْا ٍ ًَاحي كٌؼتي

 28 1837 4661 هیلیاسد سيال

 40 4 6 خَؿِ تؼذاد خَؿِ ّاي ؿٌاػايي ؿذُ

 :قْطى ّای نٌؼتي 

 قاذم ّای ذسهات حوايتي نٌايغ ًَچي 

 تِ هٌظَض تكَين ؾطهايِ گصاضی، ًِ تٌْا زض ؾٌَات اذيط اكعايف هيوت ظهيي قْطى نٌؼتي ٍجَز
 .، هيوت تيكتط قْطًْای نٌؼتي اؾتاى تِ ًهق ًاّف ياكتِ اؾت 1395ًساقتِ تلٌِ زض ؾال 



 ًلت ٍ پتشٍؿیوي



ٚاحس تعضي  3، وطٔا٘كاٜ تا زاضا تٛزٖ ذٛظؾتاٖتٛقٟط ٚ  اؾتاٖ ٞاي تؼس اظ -1
، پتطٚقيٕي وطٔا٘كاٜ (L.A.Bتِٛيس)پتطٚقيٕي قأُ پتطٚقيٕي تيؿتٖٛ 

 (ا٘ٛاع پّيٕطٞاي ؾٍٙيٗ)ٕطٚپتطٚقيٕي پّي( ٘يانآٔٛ تِٛيس وٛز اٚضٜ ٚ)
( ٔاٞاٖ قيٕي ظاٌطؼ تِٛيس ٔتاَ٘ٛ)ٕٞچٙيٗ زضيافت ٔجٛظ پتطٚقيٕي چٟاضْ 

 .يىي اظ لغة ٞاي ٟٔٓ پتطٚقيٕي وكٛض ٔي تاقس
 

 پتاًؼیل ّاي هشتَط تِ ًلت ٍ پتشٍؿیوي



 پتشٍؿیوي ًشهاًـاُ
 پتطٚقيٕي وطٔا٘كاٜ

 اٚضٜ ٚ آٔٛ٘يان ٘ٛع ٔحهَٛ

 ٞعاضتٗ 660 ظطفيت

 ؾطٔايٝ ٌصاضي
 (ٔيّياضزضياَ)

5877 

 1100 (٘فط)اقتـاَ 

 تٟطٜ تطزاضي زضحاَ ٚضؼيت

 ...ًشيؼتال هالهیي ٍ -ًَد اٍسُ تا پَؿؾ گَگشدي: كٌايغ پايیي دػت



 پتشٍؿیوي تیؼتَى 
 پتطٚقيٕي تيؿتٖٛ

 ٘ٛع ٔحهَٛ
 (LAB)آِىيُ تٙعٖ ذغي 
 (HAB)آِىيالت ؾٍٙيٗ 

 ٘طٔاَ پاضافيٗ
 ٞعاضتٗ 50 ظطفيت

 ؾطٔايٝ ٌصاضي
 2300 (ٔيّياضزضياَ)

 254 (٘فط)اقتـاَ 

 تٟطٜ تطزاضي زضحاَ ٚضؼيت

 اًَاع ؿَيٌذُ ّا: كٌايغ پايیي دػت



 پتشٍؿیوي پلیوش

•  پتطٚقيٕي پّيٕط  

 (ا٘ٛاع پّيٕطٞاي ؾٍٙيٗ) ٘ٛع ٔحهَٛ

 ٞعاضتٗ 330 ظطفيت

 ؾطٔايٝ ٌصاضي
 3700 (ٔيّياضزضياَ)

 500 (٘فط)اقتـاَ 

 تٟطٜ تطزاضي زضحاَ ٚضؼيت

 اًَاع لَلِ ّاي پلي اتیلي تا گشيذ ّاي هختلق: كٌايغ پايیي دػت



 كذٍس هجَص پتشٍؿیوي اػالم آتاد ؿشب
 (هاّاى ؿیوي صاگشع) 

 پتطٚقيٕي چٟاضْ

 (ثشش ّبي سٌگيي)پشٍپيلي ٍ پشٍاتيلي  ًَع هحصَل

 ّضاستي 735 ظشفيت

 سشهبيِ گزاسي
 هيليبسد سيبل 28000
 هيليَى يَسٍ 900

 2500 (ًفش)اضتغبل 
 طشح دسدست اجشا ٍضعيت



 ػثٛض ذظ اتيّٗ ؿطب وكٛض اظ اؾتاٖ -2

 پتاًؼیل ّاي هشتَط تِ ًلت ٍ پتشٍؿیوي





 .هٛنيٚجٛز شذايط ٘فت ٌٚاظ زض ٘فت قٟط ٚ أىاٖ تٟطٜ تطزاضي آٖ تٛؾظ ترف ذ -3
ٞعاض   150ؾاَ ٚ پااليكٍاٜ آ٘اٞيتا تا ظطفيت  100ٞعاض تكىٝ اي ٔٛجٛز تا لسٔت حسٚز  30پااليكٍاٜ  -4

 .تٝ اؾتاٖ وطٔا٘كاٜ ٔي تاقس( ٔسظّٝ اِؼاِي)تكىٝ وٝ اظ ٔهٛتات ؾفط ٔماْ ٔؼظٓ ضٞثطي 
 .ٚجٛز پػٚٞكىسٜ ٘فت پطزيؽ زض اؾتاٖ وطٔا٘كاٜ -5
ظاضت ػّْٛ، تحميمات ٚ  ضاٜ ا٘ساظي قؼثٝ پػٚٞكٍاٜ پّيٕط زض اؾتاٖ ظيط ٘ظط پػٚٞكٍاٜ پّيٕط ٚ -6

 .فٙاٚضي
 (.زضنس ٔؼازٖ ليط عثيؼي وكٛض زض اؾتاٖ وطٔا٘كاٜ  ٔي تاقس 75حسٚز  ) ٚجٛز ٔؼازٖ ليط عثيؼي زض اؾتاٖ  -7

 .نٙؼتيزا٘كىسٜ ٞاي ٘فت ٚ پتطٚقيٕي زا٘كٍاٜ ضاظي ٚ زا٘كىسٜ ا٘طغي زا٘كٍاٜ  -8

 :پتاًؼیل ّاي هشتَط تِ ًلت ٍ پتشٍؿیوي



 
 گشدؿگشي

 ًشهاًـاُ گاُ ؿواس كشٌّگ ٍ توذى
 ٍ دسگاُ اسادت

 



 
 .ػثٛض جازٜ قاٞي زض زٚضٜ ٞرأٙكي تط ضٚ٘ك ٚ آتازا٘ي ايٗ ٔٙغمٝ افعٚز -1
قطح تاضيد جٟاٖ ٔطتٛط تٝ زٚضاٖ ٞرأٙكياٖ تٛزٜ وٝ  ٔكٟٛض اظ ؾٙسٞايؾًٙ ٘ٛقتٝ تيؿتٖٛ  -2

 . ضا تياٖ ٔي وٙس ٚ تٝ تٙس وكيسٖ ياؿياٌٖٛٔاتٝ ٔؾ تط زاضيٛـ تعضي پيطٚظي 
ٚجٛز واضٚا٘ؿطاٞاي تيؿتٖٛ، ٔاٞيسقت ٚ لهطقيطيٗ ٌٛاٜ ايٗ  )لطاضٌيطي تط ٔؿيط ػتثات ػاِيات  -3

 (.ٔٛضٛع اؾت
 (.چٟاض فهّٝ تٛزٖ اؾتاٖ)تٙٛع الّيٕي  -4
 .ٚجٛز لسيٕي تطيٗ ؿاضٞاي تاضيري -5

 :هَهؼیت هوتاص اػتاى دس توذى ّاي تاسيخي ًـَس



 

 وتيثٝ جٟا٘ي تيؿتٖٛ
 ٔجٕٛػٝ عاق تؿتاٖ

 ٔؼثس آ٘اٞيتا
 ؿاض لٛضي لّؼٝ

 تىيٝ ٔؼاٖٚ إِّه ٚ تىيٝ تيٍّط تيٍي
 

 :كشٌّگي اػتاى-هْن تشيي جارتِ ّاي تاسيخي



ٗجٟاٖ ٘ٛقتٝ ؾًٙ تعضٌتطي. 
ٞرأٙكياٖ زٚضاٖ تٝ ٔطتٛط جٟاٖ تاضيد ٔكٟٛض ؾٙسٞاي اظ. 
ياؿياٖ وكيسٖ تٙس تٝ ٚ ٔؾ ٌٛٔاتٝ تط تعضي زاضيٛـ پيطٚظي قطح. 
2006 ؾاَزض يٛ٘ؿىٛ جٟا٘ي ٔيطاث زض قسٜ ثثت ٚ ايطاٖ ّٔي آثاض اظ. 
ٗوطٔا٘كاٜ اؾتاٖ ويّٛٔتطي ؾي زض ٞطؾيٗ قٟطؾتاٖ تٛاتغ اظ تيؿتٖٛ قٟط زض اثط اي  
 ؾفط ٔهٛتات اظ وٝ عالثؿتاٖ – تيؿتٖٛ ٌطزقٍطي وطيسٚض زض ٚ تيؿتٖٛ وٜٛ زأٙٝ تط

 .اؾت قسٜ ٚالغ تاقس ٔي وطٔا٘كاٜ اؾتاٖ تٝ (اِؼاِي ٔسظّٝ) ضٞثطي ٔؼظٓ ٔماْ
 وتيثٝ تيؿتٖٛ



 هجوَعِ طبلجستبى

ٖاي عاق تؿتا ٝ ٜ ٞا ؾًٙ اظ ٔجٕٛػ   ؿطتي قٕاَ زض وٝ ؾاؾا٘ي زٚضٜ  ٞاي ٘ٛقتٝ ؾًٙ ٚ ٍ٘اض
   .اؾت قسٜ ٚالغ وطٔا٘كاٜقٟط
ٗآثاض ثثت فٟطؾت زض ٚ ضؾيسٜ ّٔي ثثت تٝ قسٜ ؾاذتٝ ٔيالزي ؾْٛ لطٖ زض وٝ ٔجٕٛػٝ اي 

 .زاضز لطاض يٛ٘ؿىٛ جٟا٘ي





 زضذت ظًسگي





 ٔؼثس آ٘اٞيتا

اؾت ايطا٘ياٖ ٘عز زض تاضٚضي ٚ ظيثايي ٚ فطاٚا٘ي ٕ٘از ٚ آب ٍٟ٘ثاٖ فطقتٝ ٘اْ آ٘اٞيتا ٜ    .تٛز
«چٟاض اي قاوّٝ تا اؾت ايطاٖ ؾٍٙي تٙاٞاي ٌتطيٗضتع اظ وٝ تاقىٜٛ پطؾتكٍاٜ ايٗ تماياي  

 وٓ يؾٍٙ ترت فطاظ تط (ٚؾؼت ٞىتاض 6/4)ٔتط 244زض 209 ا٘ساظٜ زض قىُ ٔؿتغيّي ضّؼي
  .زاضز لطاض وٍٙاٚض قٟط زض اضتفاع
ا٘س زازٜ ٘ؿثت ؾاؾا٘ي ٚ اقىا٘ي زٚضٜ تٝ ضا تٙا ايٗ لسٔت. 
ٗزاضز لطاض يٛ٘ؿىٛ جٟا٘ي آثاض ثثت فٟطؾت زض ٚ ضؾيسٜ ّٔي ثثت تٝ اثط اي.   



 ؿاض لٛضي لّؼٝ

ؾاَ ٔيّيٖٛ 65 پيكيٙٝ تا ذاٚضٔيا٘ٝ آتي ؿاض تطيٗ تعضي. 

َٛٔتط 3140 آٖ غضفاي ٚ ويّٛٔتط 12 ؿاض ايٗ ع. 

ٞاي غضفاي ٝ  11 تا 7 ؿاض زضٖٚ زٔاي چٙيٗ ٞٓ ٔي ضؾس ٔتط 14 تٝ ؿاض ايٗ حٛضچ
ُ ٞاي تٕأي زض ٚ تٛزٜ زضجٝ  .اؾت ثاتت ؾاَ فه
ايطاٖ ّٔي عثيؼي اثط ٞفت ظٔطٜ زض قسٜ ثثت. 









 تىيٝ ٔؼاٖٚ إِّه

وطٔا٘كاٜ قٟط زض لاجاضيٝ زٚضاٖ اضظقٕٙس تٙاٞاي اظ يىي. 
اظ يىي إِّه، ٔؼاٖٚ ذاٖ حؿٗ ٔطحْٛ فطٔاٖ تٝ ذٛضقيسي 1280 ؾاَ زض  

 .قس ؾاذتٝ زٔاؽ تطظٜ ٔحّٝ زض ٚ تاضيري تافت زض قٟط تعضٌاٖ
ٖتاقس ٔي زاضا ضا ايطاٖ تؼعيٝ پايٍاٜ ػٙٛاٖ تٝ جٟا٘ي آثاض زض ثثت أىا. 
22 ّٛاي اؾغٛضٜ قأُ واقي ضٚي تط تهٛيطي اثط 800 ٚ اؾالٔي ٔضأيٗ تا تات،  

 .اجتٕاػي ٚ زيٙي









 تىيٝ تيٍّط تيٍي

قس ؾاذتٝ تيٍّطتيٍي تٝ ّٔمة ذاٖ ػثساهلل تٛؾظ لاجاض ظٔاٖ زض. 
ٝٙاؾت ٘ظيط تي وطٔا٘كاٜ تىاياي ٔياٖ زض ٔجٕٛػٝ ايٗ واضي آئي.  
حاضط َ ٝ ػٙٛاٖ زضحا    .ٔي ٌيطز لطاض ػْٕٛ تاظزيس ٔٛضز وتاتت ٚ ذظ ٔٛظٜ ت
اؾت ٌصاقتٝ ٕ٘ايف تٝ تيٍّطتيٍي ذا٘ٛازٜ تٝ ٔتؼّك لسيٕي اؾٙاز ٔٛظٜ، ايٗ زض ٜ  .قس
ٗاؾت ٚالغ اِسِٚٝ ناضْ وٛچٝ زض ٚ آتاز فيض لسيٕي ٔحّٝ زض تٙا اي ٜ  .قس



 هٌاتغ اًؼاًي



 جوؼیت داًـجَيي دس چْاس داًـگاُ اكلي اػتاى ًشهاًـاُ

 (داًـگاُ ساصي، داًـگاُ ػلَم پضؿٌي، داًـگاُ كٌؼتي ٍ داًـگاُ آصاد اػالهي)
 ًلش 48156

 زاًكگاُ ًاضزاًي ًاضقٌاؾي ًاضقٌاؾي اضقس زًتطی جوغ

 ضاظی - 10000 2700 600 13300

 ػلَم پعقٌي ٘فط زض ٔماعغ پعقىي، زاضٚؾاظي، ز٘ساٖ پعقىي، زوتطي ترههي ٚ فٛق ترههي 1500

 نٌؼتي - 1682 60 - 1742

 آظاز اؾالهي 4938 18382 7674 620 31614



 
 :زاًكگاُ ضاظی( الق

 .لغة قيٕي وكٛض 
 .ضاٜ ا٘ساظي زا٘كىسٜ ٘فت ٚ پتطٚقيٕي 

 :زاًكگاُ ػلَم پعقٌي( ب  
 .  لغة تٟساقت، زضٔاٖ ٚ آٔٛظقي پعقىي ؿطب وكٛض 

 :زاًكگاُ آظاز اؾالهي ًطهاًكاُ( ج
 ٔطوعيت ؿطب وكٛض 

 زاًكگاُ نٌؼتي( ز
 ضاٜ ا٘ساظي زا٘كىسٜ ا٘طغي 

 
 
 

 پتاًؼیل ّا ٍ ظشكیت ّاي هٌاتغ اًؼاًي ٍ هتخلق دس اػتاى ًشهاًـاُ



 
 :آهَظـ كٌي ٍ حطكِ ای( ج 
 .ٔطوع آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي 25  -1
، ٕ٘ٛ٘ٝ ؾاظي ؾطيغ، ٘ا٘ٛ،  (تّؿىٛج اِىتطٚ٘ي) FEM، واضٌاٜ PLCتا زاضا تٛزٖ زٚضٜ ٞاي  HI-TECHٔطوع  -2

 .تيٛتىِٙٛٛغي، اتعاض زليك، ضيرتٝ ٌطي زليك ٚ ٌياٞاٖ زاضٚيي
 .ٞعاض ٘فط زٚضٜ 25ٔيّيٖٛ ٘فط ؾاػت آٔٛظـ تٛؾظ ترف زِٚتي زض لاِة  5تطٌعاضي ؾاال٘ٝ  -3
 .ٞعاض ٘فط زٚضٜ 14ٔيّيٖٛ ٘فط ؾاػت آٔٛظـ تٛؾظ ترف ذهٛني زض لاِة  2/3تطٌعاضي ؾاال٘ٝ  -4
 

 (ؾاػت –ًلط )آهَظـ ؾال ضزيق
1 1392 5087528 

2 1393 5217387 

3 1394 4853255 

4 1395 4322072 

 :ٚ زِٚتيػّٕىطزآٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي زض زِٚت تستيط ٚ أيس زض ترف ٞاي ذهٛني 
 ( :آهَظقگاُ ّای كٌي ٍ حطكِ ای آظاز)زض ترف ذهَني 

ؾاػت آٔٛظـ ٔؼازَ  –٘فط  3300000آٔٛظقٍاٜ زض عَٛ ٞط ؾاَ تيف اظ  260تا ػٙايت تٝ فؼاِيت تيف اظ 
 .٘فطزٚضٜ آٔٛظقي زض ؾغح اؾتاٖ اضائٝ ٔي ٌطزز 15000تيف اظ 

 :ترف زٍلتي
 



 اػتاى ًشهاًـاُ  95-94-93-92-91ًتايج حاكلِ هؼاتوات هلي هْاست دس ػالْاي 



 هـَم ّاي هاًًَي ػشهايِ گزاسي 
 دس اػتاى



واٞف ٘طخ ؾٛز تٝ ٔٙظٛض وٕه ٞاي فٙي ٚ اػتثاضي تٝ ترف ذهٛني  -1
   (.زضنس 7تا  3)تؿٟيالت تا٘ىي 

 
 ٚ ٌطزقٍطي   ؾاِٝ ٔاِياتي تطاي ٚاحسٞاي تِٛيسي 10ٔؼافيت  -2
 «ٔاِيات ٞاي ٔؿتميٓ 132ٔازٜ »
 

ٔاِياتي تطاي ٚاحسٞاي تِٛيسي ٔؿتمط زض قٟطوٟاي نٙؼتي  ؾاِٝ 13ٔؼافيت  -3
 «132تٙس ج شيُ ٔازٜ »ٚ ٔٙاعك ٚيػٜ التهازي 

 :هـَم ّاي هاًًَي تِ هٌظَس جزب ٍ جلة ػشهايِ گزاساى 

ماده 132.pdf
ماده 132.pdf


 

ظٔيٗ اضظاٖ ليٕت ٚ تا تمؿيظ تّٙس ٔست زض قٟطن ٞاي نٙؼتي   -4
 .اؾتاٖ

 
 .اضاضي ٔٙاتغ عثيؼي تٝ ٚاحسٞاي تِٛيسي-5
 

تؿٟيالت اضظاٖ ليٕت ضياِي ٚ اضظي اظ ٔحُ نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔي تٝ -6
 .ؾطٔايٝ ٌصاضاٖ ترف ذهٛني

 :هـَم ّاي هاًًَي تِ هٌظَس جزب ٍ جلة ػشهايِ گزاساى 



 صيش ػاخت ّاي 
 هَسد ًیاص ػشهايِ گزاسي



 

 .آب وافي ٚ لاتُ ترهيم تٝ نٙايغ تعضي ٚ آب تط
 

 .تعضٌطاٜ زض تٕاْ ٔحٛضٞاي ٔٛانالتي اؾتاٖ
 

 .پطٚاظ زض ٞفتٝ 100فطٚزٌاٜ وطٔا٘كاٜ تٝ ػٙٛاٖ ٞاب ٔٙغمٝ اي تا تيف اظ 
 

وطٔا٘كاٜ، ذؿطٚي وٝ تٝ ػٙٛاٖ يه ٔحٛض اؾتطاتػيه  –ضاٜ آٞٗ ؿطب وكٛض، تٟطاٖ 
 .أىاٖ زؾتطؾي وكٛض تٝ آب ٞاي ٔسيتطا٘ٝ اي ضا فطاٞٓ ٔي آٚضز

 
زٚ ٍٔاٚات تطق زض ٘يطٌٚاٜ ٞاي تيؿتٖٛ ٚ اؾالْ آتاز ؿطب ٚ ٔجٛظ احساث  1380تِٛيس 

 .٘يطٌٚاٜ جسيس زض قٟطؾتاٖ ٞاي ٌيال٘ـطب ٚ لهطقيطيٗ
 

 :اهٌاًات صيشتٌايي ٍ ظشكیت ّاي صيشػاختي هَسد ًیاص تشاي ػشهايِ گزاساى



 .٘احيٝ نٙؼتي 5قٟطن نٙؼتي ٚ  17ٚجٛز 
 

 .ٚجٛز ٔٙاعك ٚيػٜ التهازي لهطقيطيٗ ٚ اؾالْ آتاز ؿطب
 

ٚ ٔؿافطي تٝ پايا٘ٝ تعضي ٚ ػظيٓ ذؿطٚي ٚ لهطقيطيٗ تٝ ٔٙظٛض اضائٝ ذسٔات تجاضي  2ٚجٛز 
 .ٕٞٛعٙاٖ ٚ ؾطٔايٝ ٌصاضاٖ ترف ذهٛني

 
اضتثاعي تيٗ  ٚجٛز ظيطؾاذت ٞاي اضتثاعي زض ؾغح قٟطٞاي اؾتاٖ،  ٚجٛز ظيطؾاذت ٞاي 

 .ضٚؾتا تا پاياٖ ؾاَ جاضي 2000ايجاز تؿتط ايٙتط٘ت پط ؾطػت تٝ تيف اظ -قٟطي 
 

 (.  زض حاَ احساث)تا ٍ٘اٜ ٔٙغمٝ اي( زيتا ؾٙتط)ٚجٛز ٔطوع زازٜ 

 
 (.زضحاَ ٘هة ٚ اضتماء) 4Gزض اؾتاٖ ٚ اضتماء آٖ تٝ  3Gٚجٛز ٘ؿُ جسيس اضتثاعات ٔٛتايُ 

 

 :اهٌاًات صيشتٌايي ٍ ظشكیت ّاي صيشػاختي هَسد ًیاص تشاي ػشهايِ گزاساى



 لیؼت كشكت ّاي ػشهايِ گزاسي
 هاتل اسائِ تِ تخؾ خلَكي 



 ػشهايِ گزاسي تؼذاد تخؾ سديق
 (هیلیاسد تَهاى)

 اؿتـال
 (ًلش)

 6485 7895 12 نٙؼت 1

 13306 1416 44 وكاٚضظي 2

 1427 2462 14 ٌطزقٍطي 3

 5045 2960 8 تٟساقت ٚ زضٔاٖ 4

 2172 5124 13 أٛض قٟطي 5

 901 29 26 فٙاٚضي اعالػات 6

 5000 3500 10 ٔٙاعك ٚيػٜ التهازي ٚ تاظاضچٝ ٞاي ٔطظي 7

 35336 24886 127 جوغ

هايپر لينك ها - صنعت.ppt
هايپر لينك ها -كشاورزي.ppt
هايپر لينك ها گردشگري-.ppt
Presentation1 - سلامت.pptx
Presentation1 -شهري).pptx
Presentation1فناوري .pptx
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 ا٘جاْ قسٜ ٚ أضاء قسٜ جٟاز زا٘كٍاٞي 9
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