


 یفرعم
تکرش

ردتیلاعفاھلاسیطردنازاسانبارفینامتخاستکرش
وھقباسیتعنصویرھش،ینارمعیاھهژورپھنیمز
یارجاویحارطیاھشخبردیناشخردبراجت
بسکروشکزاجراخولخادردگرزبیاھهژورپ
زایریگهرھبابرضاحلاحردتکرشنیا.تساهدومن
،یرامعمیاھھتشرردهدبزناصصختموناسانشراک
..وکینکتوئژ،یرادربھشقن،کیناکموقرب،هزاس
لاعفیاھورینندادرارقششوپتحتنینچمھو.
،یحارطھنیمزردتامدخعاوناھئاراهدامآ،یراک
نانطومھھبینارمعیاھهژورپیارجاوتراظن
.دشابیمنامزیزعنھیمیاجیاجردیمارگ
هژورپیارجاتھج،موزلتروصرداتسارنیارد
طابترایرارقربھبمادقاتکرشنیا،فلتخمیاھ
قفاوتویراکمھھمانمھافتیاضمابلاقردبسانم
.تساهدومنحالصیذیاھراکنامیپابمویسرسنکھمان



 تئیھ یاضعا
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)هریدم تئیھ سیئر(شیک هدنخرف یلع

)هریدم تئیھ وضع( یریگناھج مثیم



 و تیلاعف یاھ ھنیمز
لاغتشا

üزربلا و نارھت ناتسا یسدنھم ماظن نامزاس یحارط ھمان نیئآ نیودت هورگراک رد تیوضع

üنارھت ناتسا یسدنھم ماظن نامزاس ناد پات شور اب نوفدم یاھ هزاس یارجا و حرط ھتیمک رد تیوضع

üنییاپ ھب الاب یارجا شور اب بکرم و یزلف ،ینتب یا هزاس یاھ متسیس اب  ورتم یاھ هاگتسیا و یرھش یاھ هزاس عاونا یارجا و یحارط)Top-

Down(

üو ناتا زاگ یریگ هزادنا و لرتنک متسیس ،یضرالا حطس شخب لیبق زا روشک رسارس رد یتعنص یاھ هژورپ لیویس شخب یارجا و یحارط . . . 

üنردم یرامعم یاھحرط اب یرھش صاخ یاھ نامتخاس یارجا و یحارط

üنھآ هار و هار یاھ لنوت و  ریسم یاھ هاگتسیا و اھ لپ عاونا لماش ریسم یاھ هزاس یارجا و یحارط

üو توبوی ،سکایبوک ،لفاو یاھ فقس لماش فوجم فقس یاھ متسیس یارجا و یحارط . . .

üیزاس مواقم حرط ھئارا و اھ هزاس یلعف تیعضو شجنس

üیزاس مواقم یاھ راکھار ھئارا و ییانب حلاصم یاھ لپ و اھ نامتخاس تیعضو یسررب
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یدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

)لماع ریدم( یمطاف لامک دیس .1

MBA سناسیل قوف– نارمع سناسیل

 و زاگ و تفن ھنیمز رد یتعنص یاھ هژورپ تیریدم ییاناوت*

یمیشورتپ

یجراخ و یلخاد یاھ هژورپ رد اھدادرارق روما و ینف رواشم*

ورتم یاھ هاگتسیا یارجا هاگراک تسرپرس*

 ینفتادنتسم ھیھت– یجراخ و یلخاد یاھ هژورپ ینف رتفد تیریدم*

 ھب الاب شور اب یدالوف و ینتب یاھ هژورپ یارجا تراظن تسرپرس*

نییاپ

ریسم و یرھش یاھ لنوت یارجا هاگراک تسرپرس*

ناریا هژورپ تیریدم نمجنا رد تیوضع*

هریدم تئیھ سیئر )ییارجا تنواعم ( شیک هدنخرف یلع-2

هزاس نارمع سناسیل قوف– نارمع سناسیل

نازاسانبارف تکرش یاھ هژورپ تیریدم*

ینتب و یزلف یاھ هژورپ یارجا و تخاس تیریدم*

ینتب ھتخاس شیپ تاعطق بصن و تخاس رب ھیلاع تراظن و تیریدم*

دوگ راھم متسیس و نوفدم یاھ هزاس یارجا رب ھیلاع تراظن و تیریدم*

ISO9001-2008 تیفیک تیریدم متسیس یزیممرس یھاوگ*

یا هرھم و چیپ تالاصتا و شوج یسرزاب یھاوگ*

یزاسرھش و نکسم ترازو زا ارجا و تراظن ھناورپ*



یدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

هریدم تئیھ وضع-)ینف تنواعم( یریگناھج مثیم.3
 هزاسو طخ یارتکد– ھلزلز یسدنھم سناسیل قوف– نارمع سناسیل
ناھفصا هاگشناد یملع تئیھ وضع– یلیر یاھ
 یسدنھم ھتشر و نارمع یدنھم ھتشر یصصخت سورد سیردت*
زیربت هاگشناد و ناریا تعنص و ملع یاھ هاگشناد رد طوطخ
یاھ درادناتسا ساسا رب هزاس یحارط یصصخت یاھ هرود سیردت*
یللملا نیب و یلخاد
دودحم ناملا یزاس لدم یصصخت سیردت*
نارھت یرادرھش یاھ دحاو رد یزاس مواقم یاھ هرود سیردت*
یتعنص یاھ هزاس رچکارتسا یحارط*
ناد پات شور اب بکرم و یزلف ،ینتب یرھش یاھ هزاس یحارط*
یرادھگن یاھ ھلوس و یتعنص یاھ ھلوس یحارط*
یکیمانید نویسادنوف و یرھش ژاپمپ هاگتسیا یحارط*
نییاپ ھب الاب شور اب ورتم یاھ هاگتسیا هزاس یحارط*

یدمحم دیون .4
یزاسرھش سناسیل قوف– نارمع سناسیل
 ینتب یاھ هزاس دربشیپ یارجا رد تکراشم و هژورپ عاونا یارجا و تیریدم*
 یدالوف–
 ماظن نامزاس زا نابھگن یاھ هزاس و کینکت ؤیژ، یرادربکاخ ینابم یھاوگ*
یسدنھم
یسدنھم ماظن نامزاس زا یزلف یاھ نامتخاس یارجا یھاوگ*
یسدنھم ماظن نامزاس زا یرادرب بلاق و یدنبلاق عاونا  یارجا یھاوگ*
 ماظن نامزاس زا نابھگن یاھ هزاس  یارجا و یرادربدوگ  یاھشور یھاوگ*
یسدنھم
یسدنھم ماظن نامزاس زا ینتب یاھ نامتخاس یارجا یھاوگ*
 تنواعم فرط زا ھینبا3ھیاپ یقیقح صخش راکنامیپ تیحالص یھاوگ*
نالیگ یرادناتسا ینارمع روما یگنھامھ
هار ترازو زا)ارجا-تراظن(نارمع ناسدنھم ھفرح ود ھیاپ تیحالص ھناورپ*
نامتخاس یلم تاررقم روما یزاسرھش
 یا ھفرح و ینف ثحابم سردم*
نالیگ ناتسا تاسیسأت و ینامتخاس یاھ تکرش نمجنا وضع*



 یدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

یناجیابرذآ اضریلع .5
 حارط-ھلزلز سناسیل قوف– نارمع سناسیل
(CCRC) نیوزق یمالسا دازآ هاگشناد نتب تاقیقحت زکرم رد تیوضع*

(ICI) ناریا نتب نمجنا رد تیوضع*

(ACI) ناریا ھخاش اکیرمآ نتب نمجنا رد تیوضع*

(IEEA)ناریا ھلزلز یسدنھم نمجنا رد تیوضع*

 وبورتاقباسم نیمجرتم هورگ تسرپرس و یسیلگنا نابز سیردت*
2009ناریا دازآ پاک
 و نارمع هدکشناد یلخاد ھیرشن(هراوزاس ھیرشن لوئسم ریدم*
نیوزق دازآ هاگشناد)یرامعم
ناریا رد نآ.ھس.آ تراجت و گنھرف هاگشیامن نیلوا مجرتم*
 هاگشناد-)MIERC( کیناکم و عیانص تاقیقحت زکرم لاعف وضع*
نیوزق یمالسا دازآ
 نتب ونان تخاس و یحارط(ناونع اب عارتخا تبث یھاوگ یاراد*
)قرب دلوم دنمشوھ

ینسح یبتجم .6

یزاسرھش سناسیل قوف– یرادرب ھشقن سناسیل

بالضاف بآ- ناتسلگ ناتسا یاھاتسور یرادرب ھشقن*

نیوزق ناتسا رتساداک یرادرب ھشقن*

 داھج ھب ھئارا تھج ھشقن ھیھت و بآ یاھرھن زا یرادرب ھشقن*

ارھز نیئوب یزرواشک

نامرک ناتسا رد ماجحا تابساحم و ندعم یرادرب ھشقن*

نامرک ناتسا هار یرادرب ھشقن*

نیوزق ینوکسم یاھجرب یاھ هژورپ یرادرب ھشقن*
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هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب- یروفغ لوسر.7
ناریا تعنص و ملع هاگشناد،)یتعنص دیلوت(عیانص یسدنھم سناسیل
هژورپ تیریدم رازفا مرن تست و رارقتسا متسیس *
P3,P6 اروامیرپ و تکجورپ تفاسورکیام  رب طلست *
لسکا رد کیسیب لاژیو یسیون ھمانرب *
PMBOK®2008  هژورپ تیریدم درادناتسا ھب انشآ *
هژورپ ناریدم حوطس ھمھ یارب زاین دروم یئرج و یلک ھمانرب ھیھت*
هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب ریدم *
دابآ تداعس یتفن نیدایم هژورپ هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب رواشم *
)یزکرم رتفد (بارف بصن و نامتخاس تكرش هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب لوئسم *
Unit 108-11-160 تازیھجت بصن و گنیپیاپ هژورپ هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب ریدم *
ایرد زا نیمز لاصحتسا ،یبناج تازیھجت ،هروظنمود نزخم هژورپ هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب تسرپرس *
)ناتسرل يمیشورتپ ( دوروان تكرش هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب تسرپرس *
)یبونج سراپ16&15 زاف یزاگ نادیم ھعسوت حرط ( ریناپس تکرش هژورپ لرتنک و یزیر ھمانرب سانشراک *



 رد و هدش ماجنا یاھ هژورپ
ارجا تسد

üیرادایراجتنامتخاسهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھبکنو

üیرادایراجتهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھبنارادساپ

üھیولسع19زافگنیرتمناتاشخبیارجاشخبتیریدم
دنیآرفنارمعسراپتکرشابراکمھ

üکمالفینوکسمهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھب

üلواھکلفینوکسمهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھبسراپنارھت

üرھشرھمینوکسمهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھب

üھبیتخردینوکسمهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üابراکمھدابآتداعسیتفننادیمهژورپیضرالاحطسشخبتیریدم
ناریایمومعیراکنامیپتکرش

üسراپنارھتیراجت،یراداهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھب

üیاروشنکسمینواعت–دروآدروهژورپیارجاویحارط،ینیبزاب
)Top-Down(نییاپھبالابتروصھبنارھتناتسارھش

üالابتروصھبوگزردنایراجتهژورپ،یزلفهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھب

üالابتروصھبنارواینینوکسمهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھب

üتروصھبنایسراپیرادایراجتهژورپ،ینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالاب

üھبالابتروصھبشیاینگنیکراپهژورپ،ینتبهزاستراظنویحارط
)Top-Down(نییاپ



 رد و هدش ماجنا یاھ هژورپ
ارجا تسد

üھبدابآتداعستسوآهژورپینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üھبرثوکیرادایراجتهژورپینتبهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üھبمالسالاریھظیرادایراجتهژورپینتبهزاسیارجا
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üھبگربلگیرادایراجتهژورپیزلفهزاسیارجاویحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üالابتروصھبیزوریپھبعشنماثکنابیزلفنامتخاسیارجا
)Top-Down(نییاپھب

üھبنیوزقنابایخیرادایراجتهژورپینتبهزاسیارجا
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üھبادھشنادیمتراجتکنابیراداهژورپیزلفهزاسیحارط
)Top-Down(نییاپھبالابتروص

üیاھرابرباربردناریانھآهارییانبحلاصمیسوقیاھلپیبایزرا
ھلزلزویرادربهرھب

üیلامشزربلاھناھدلامشنارھتهاردازآلنوتگنینیالزایشخبیارجا
üروتسد،تیعضوتروصھیھت،یزلفتلکساونویسادنوفیارجا

اھدادرارق،تاسلجتروص،رفوتسیلویھاگراکیاھھشقنپاش،اھراک
کنوپینوکسمیاھجرب-

üدنوالیگ-دنوامدلنوتگنینیالیارجا

üورتمهاگتسیايراككزانیارجا
üورتمهاگتسیا،لنوتيارجا
üسورد"ينتبتلكسانامتخاسيارجا"

üقارعيزرمھنایاپ-نارھمهاردازآ
üدسزیررستاقیرزتو)میکحت(تیركتاشويدنبشمتایلمعيارجا

دنوتگ

üناسربآياھلنوتگنینیال



 رد و هدش ماجنا یاھ هژورپ
ارجا تسد

üھندبگنیلینودنببآهدرپ

üھینامرفهروظنمدنچعمتجم،بصنتیاسردارجاتراظن
üوبآیتاقبطگنیکراپهژورپ،بصنتیاسردارجاتراظن

ورین

üشرعیولقودیاھجربهژورپارجاتراظن
üرایرھشیزلفتلکسابصنوارجاربتراظنویسرزاب
üرونسیدرپینوکسمعمتجمهژورپارجاتراظن

üنماثیرابتعاھسسومیرادانامتخاسیارجا
üنایسراپینوکسم-یراجتعمتجمیارجاوتابساحم،یحارط
üھیوضریتماقایشزومآیگنھرفعمتجمنامتخاسیارجا

üردعقاو)س(بنیزترضحھیملعهزوحنامتخاسیارجا
نارھت

üدھشمءایبنالامتاخناتسرامیبهژورپتابساحمویحارط

üدھشمهاگنامردوکینیلکهژورپتابساحمویحارط
üنارھتیفامماظنھسردمتابساحمویحارط

üنت1300ژانتھبمیرملگهژورپیزلفتلکسابصنزایشخبیارجا

üیلنوتنایمشکاوھتفشیارجاR6-S6وT6-U6لماکتروصھب
üزربلا(لامش–نارھتهاردازآلنوتیراکقیاعوگنینیالشخبیارجا

)یلامش

ü3،یزلفتلکسا(یزاسریزویراکتفستایلمعزایشخبیارجاDو
-فرشافجن–)س(ارھزھمطافترضحنحصیامن)تیرکتاش
قارع

üو)عمشوبیر(نابھگنهزاسیارجاردللملانیبریباستکرشراکمھ
هاگتسیاھبلاصتالنوتوT6-)هر(ماماراگدایهاگتسیایلصاهزاس
دیواج

üینوکسمیاھجربهژورپیارجاتھجنامتخاسیلمتکرشابراکمھ
نیوزقکنوپ

üیزیرنتبویدنببلاق،یرافحتایلمعردھیاپدنلبتکرشراکمھ
A4-2ھمیبهاگتسیا

üرصعیلوهارراھچورتمهاگتسیا)یاھبیر(نابھگنهزاسیارجا
üهارراھچقربتسپنویسادنوفلماکیارجاویرافحتایلمعیارجا



 رد و هدش ماجنا یاھ هژورپ
ارجا تسد

üهژورپیکاختایلمعیارجاردوریننارمعتکرشابراکمھ
قارعزرمنارھمهاردازآ

üمیکحتویرافحتایلمعرددساپسیسدنھمتکرشابراکمھ
ایلعدنوتگدسزیررس

üینوکسمیاھجربیاھهژورپیاھنتبلمحودیلوت،ھیھت
جربنتبزایشخب،نیعمداتساهاگتسیا،ھمیبهاگتسیا،کنوپ
).....ودالیم

ü١١ھقطنمشرورپوشزومآینوکسمدحاو٥٢حرطیرجم
نارھت

üھشیدنایزاسرھشونکسمترازوینوکسمدحاو١٠٠تخاس
جرک

üسولاچ-رھشونیدنبرمک(سولاچمابینوکسمعمتجمبصن-
نت2000–)شویرادنابایخ

üییایردگنیکراپلخاد-رسلباب(رسلبابینوکسمعمتجمبصن
نت600–)2هرامش

üهاگورینیتعنصریغیاھنامتخاسثادحاهژورپھیلوایحارط
سرافناتساتاناوبقفایدیشروخ

üشیاینگنیکراپهژورپ،ینتبنوفدمنزخمیحارط
üزیربترھشیناتسرامیبیاھهزاسیحارط

üجرک،ژاپمپهاگتسیایحارط
üنالوقھدژاپمپهاگتسیایحارط
üجرک،ینتبنوفدمنزخمیحارط

üولاردسمهژورپھلوسیحارط
üردنبرس–زاوھانھآهارهژورپینفھینبایحارط
üدابآمرخ-کاراهارگرزبهژورپینفھینبایحارط



تازیھجت و تالآ نیشام

دحاودادعتتازیھجت /تالآ نیشام ناونع فیدر

لماک جکیپ2تعاس رد بعکم رتم45یلا35 تیفرظ ھب 500/750EZA لدم یرھبیل-یردیف تنالپ گنیچب هاگتسد1

هاگتسد2نت20 ییاھن تیفرظ اب یفقس لیقثرج2

هاگتسد1نت50 لیقثرج3

هاگتسد4خرچ10 نویماک4

هاگتسد2یکیناکم لیب5

هاگتسد3تاو ولیک5.5-2019لدم هوزر و گنیلور هاگتسد6

هاگتسد2یسور شارت هاگتسد7

هاگتسد1 یریخ یراون هرا8

هاگتسد1 ینوباص یکسید هرا9

هاگتسد2شوب گرزب یتلیھ10

هاگتسد3توماخ سراپ شرب و مخ یچیق11

هاگتسد10 رلپوک راچآ12

هاگتسد5شوج هاگتسد13

هاگتسد5ینامتخاس ربالاب14

هاگتسد3شوب لیرد15

هاگتسد3شوب گرزب زرف16

هاگتسد1ینت100 نامیس ولیس17



تسیز طیحم لمعلاروتسد

 رد مھ اب ھک هدنز تادوجوم و یجراخ یکیزیف لماوع زا یا ھعومجم .دوش یم ھتفگ دراد نایرج یگدنز اھ نآ رد ھک ییاھ طیحم ھمھ ھب تسیز طیحم
.دنراذگ یم ریثأت تادوجوم راتفر و ومن و دشر رب و دنھد یم لیکشت ار تسیز طیحم دنتسھ شنک
 تعنص رد تسیز طیحم
 طیحمکی ھکلب دیامن یریگولج اھنآ یگدولآ زا اھنت ھن دیامن یم شالت و دراد اوھ و کاخ ،بآ ظفح رد یساسا شقن تعنص رد تسیز طیحم دحاو
.دشاب ھتشاد نانکراک یگدنز یارب نما
 تسیز یشم طخ ناونعب اھ یگدولآ زا یریگشیپ و تسیز طیحم ظفح و دیلوت یاھ ھنیزھ شھاک تھج یژرنا و عبانم ،ھیلوا داوم ھنیھب فرصم
.دشاب یم ارجا لاح رد روظنم نیا ھب یبایتسد تھج رد لیذ تامادقا و هدش فیرعت تکرش یطیحم
 زا هدش غالبایاھ ھمانشخب و نیناوق قباطم تفایزاب ،کیکفت یارجا نسح رب تراظن ،عبانم نیا لرتنک یاھراکھار ھئارا و هدنیالآ عبانم ییاسانش
.اھنآ رب تراظن و لرتنک یاھراکھار ھئارا و یسررب و یطیحم تسیز راثآ و اھ ھبنج ییاسانش  ،تسیز طیحم تظافح نامزاس یوس
تسیز طیحم دحاو رد هدش ماجنا یاھ ھمانرب و تامادقا

دنامسپ یروآ عمج متسیس و یدیلوت تاعیاض رب تیریدم-1
یرھش یاھ طیحم رد روتارنژ و روسرپمک لیبق زا یتازیھجت یور رب رسنلیاس بصن-2
 تخوس فرصم شھاک یارب اھ نآ قیقد لرتنک و اھ هاگتسد رارقنسا تھج بسانم یاضف داجیا-3
یشزومآ یاھ ھمانرب یارجا اب عمتجم نانکراک یطیحم تسیز گنھرف حطس ءاقترا-4
ھطوبرم یاھدحاو رد زاین دروم یلرتنک تامادقا ماجنا-5
یرادا نویساموتا متسیس یزادنا هار اب یذغاک تاعیاض شھاک و ییوج ھفرص-6
امرفراک دییات ذخا و زاین تروص رد یبذج ریغ یاھ کیتپس ثادحا-7



اھ هژورپ

شیاین یتاقبط گنیکراپ هژورپ

تلم ییامنیس سیدرپ بنج ،نارھت :هژورپ لحم
رتم36 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا رب تراظن و یحارط
ینتب : تلکسا عون
نارھت رھش نارمع و یسدنھم نامزاس :امرفراک

ھقبط2 : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط10 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم51000 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

تسوآ ینوکسم یراجت هژورپ

دابآ تداعس ،نارھت :هژورپ لحم
رتم24 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا و یحارط-1زاف
یراک کزان و یراک تفس یارجا-2زاف
ینتب : تلکسا عون
تسوآ هورگ :امرفراک

ھقبط8 : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم8000 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

رثوک یرادا یراجت هژورپ

ناخراتس ،نارھت :هژورپ لحم
رتم24 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا و یحارط
ینتب : تلکسا عون
ولگب سدنھم یاقآ :امرفراک

ھقبط5 : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط6 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4000 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

گربلگ یرادا یراجت هژورپ

کمران ،نارھت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ یزاس ییارجا و اھ عمش یحارط
ناد پات یارجا رب تراظن
یزلف : تلکسا عون
ییوبا یاقآ :امرفراک

ھقبط6 : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم5000 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

ریھظ ینوکسم یراجت هژورپ

ناتسراھب ،نارھت :هژورپ لحم
رتم16 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
رف یزاجح رتکد یاقآ :امرفراک

ھقبط6 : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم6100 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

نایسراپ یرادا یراجت هژورپ

سراپنارھت ،نارھت :هژورپ لحم
رتم17 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
یمیرک سدنھم یاقآ :امرفراک

ھقبط7  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4100 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

وگزردنا یراجت هژورپ

وگزردنا راولب ،نارھت :هژورپ لحم
رتم10 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
یزلف : تلکسا عون
یزیزع سدنھم یاقآ  :امرفراک

ھقبط1  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط2 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم600 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

هدژم ینوکسم هژورپ

نارواین ،نارھت :هژورپ لحم
رتم17 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
هاج یقرت سدنھم یاقآ  :امرفراک

ھقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4300 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

 )لایور( ینوکسم هژورپ

دروآدرو ،نارھت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
نارھت رھش یاروش نکسم ینواعت  :امرفراک

ھقبط8  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم48730 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

سراپنارھت یرادا یراجت هژورپ

سراپنارھت لوا ھکلف ،نارھت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا و یحارط
ینتب : تلکسا عون
یمیرک سدنھم یاقآ  :امرفراک

ھقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم3500 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

کمالف ینوکسم هژورپ

برغ کرھش ،نارھت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
ینیسح سدنھم یاقآ  :امرفراک

ھقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4000 : انبریز ژارتم



اھ هژورپ

جرکرھشرھم ینوکسم هژورپ

هدنابراھچ ،رھشرھم ،جرک :هژورپ لحم
رتم15 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا
ینتب : تلکسا عون
یراصنا سدنھم یاقآ  :امرفراک

ھقبط5  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم7500 : انبریز ژارتم

)راگدنام نازاسرخاف تکرش اب راکمھ(



اھ هژورپ

جرک یتخرد ینوکسم هژورپ

یتخرد نابایخ ،جرک :هژورپ لحم
رتم19 :دوگ قمع
ناد پات شور ھب هژورپ هزاس یارجا و یحارط
ینتب : تلکسا عون
یدمحم یاقآ  :امرفراک

ھقبط11  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم8750 : انبریز ژارتم

)راگدنام نازاسرخاف تکرش اب راکمھ(



اھ هژورپ

مویناتیت یرادا یراجت هژورپ

نیوزق نابایخ :هژورپ لحم
رتم22 :دوگ قمع
شور ھب هژورپ ھتخاس شیپ یاھ نوتس بصن و تخاس
ناد پات
ینتب : تلکسا عون

ھقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت
ھقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت

)ناب یپ تکرش اب راکمھ(



اھ هژورپ ریاس ریواصت

)لیویس شخب( دابآ تداعس یتفن نادیم یضرالا حطس شخب هژورپ



اھ هژورپ ریاس ریواصت

نیوزق کنوپ ینوکسم یاھجرب هژورپ



اھ هژورپ ریاس ریواصت

لامش-نارھت هار دازآ و نارھت ورتم یلنوت یاھ هژورپ



اھ هژورپ ریاس ریواصت

قارع-فرشا فجن )س(ارھز ترضح نحص یامن یزاسریز هژورپ



اھ هژورپ ریاس ریواصت

-فرشا فجن )س(ارھز ترضح نحص یلصا برد رس یارجا و یحارط هژورپ
قارع



اھ هژورپ ریاس ریواصت

ناد پات شور-ینتب ھتخاس شیپ یاھ نوتس بصن و تخاس



اھ هژورپ ریاس ریواصت

 سراف تاناوب قفا یدیشروخ هاگورین یتعنص ریغ یاھنامتخاس هژورپ
)ھیلوا یحارط(



:یزکرم رتفد•
12 دحاو ،3 کالپ ،اھلگ ھچوک ،نارادزرم ھب هدیسرن یناھفصا یفرشا ،نارھت

:نفلت•
02144380847-02144384831-02144243906        : نارھت رتفد
09125235174             :تیریدم
09121973143           :ینف ریدم
09122193220       :ییارجا ریدم

:یتنرتنیا هاگیاپ•
www.Farabanasazan.com
www.Irantopdown.com
www.Iranrezveh.com

:کینورتکلا تسپ•
Info@Farabanasazan.com


