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لاغتشا و تیلاعف ياه هنیمز

üزربلا و نارهت ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس یحارط همان نیئآ نیودت هورگراک رد تیوضع

üنارهت ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس ناد پات شور اب نوفدم ياه هزاس يارجا و حرط هتیمک رد تیوضع

üنییاپ هب الاب يارجا شور اب بکرم و يزلف ،ینتب يا هزاس ياه متسیس اب  ورتم ياه هاگتسیا و يرهش ياه هزاس عاونا يارجا و یحارط)Top-Down(

üوناتا زاگ يریگ هزادنا و لرتنک متسیس ،یضرالا حطس شخب لیبق زا روشک رسارس رد یتعنص ياه هژورپ لیویس شخب يارجا و یحارط . . . 

üنردم يرامعم ياهحرط اب يرهش صاخ ياه نامتخاس يارجا و یحارط

üنهآ هار و هار ياه لنوت و  ریسم ياه هاگتسیا و اه لپ عاونا لماش ریسم ياه هزاس يارجا و یحارط

üو توبوی ،سکایبوک ،لفاو ياه فقس لماش فوجم فقس ياه متسیس يارجا و یحارط . . .

üيزاس مواقم حرط هئارا و اه هزاس یلعف تیعضو شجنس

üيزاس مواقم ياه راکهار هئارا و ییانب حلاصم ياه لپ و اه نامتخاس تیعضو یسررب
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يدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

)لماع ریدم( یمطاف لامک دیس .1

MBA سناسیل قوف– نارمع سناسیل

یمیشورتپ و زاگ و تفن هنیمز رد یتعنص ياه هژورپ تیریدم ییاناوت*

یجراخ و یلخاد ياه هژورپ رد اهدادرارق روما و ینف رواشم*

ورتم ياه هاگتسیا يارجا هاگراک تسرپرس*

 ینف تادنتسم هیهت– یجراخ و یلخاد ياه هژورپ ینف رتفد تیریدم*

نییاپ هب الاب شور اب يدالوف و ینتب ياه هژورپ يارجا تراظن تسرپرس*

ریسم و يرهش ياه لنوت يارجا هاگراک تسرپرس*

ناریا هژورپ تیریدم نمجنا رد تیوضع*

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

هزاس نارمع سناسیل قوف– نارمع سناسیل

نازاسانبارف تکرش ياه هژورپ تیریدم*

ینتب و يزلف ياه هژورپ يارجا و تخاس تیریدم*

ینتب هتخاس شیپ تاعطق بصن و تخاس رب هیلاع تراظن و تیریدم*

دوگ راهم متسیس و نوفدم ياه هزاس يارجا رب هیلاع تراظن و تیریدم*

ISO9001-2008 تیفیک تیریدم متسیس يزیممرس یهاوگ*

يا هرهم و چیپ تالاصتا و شوج یسرزاب یهاوگ*

يزاسرهش و نکسم ترازو زا ارجا و تراظن هناورپ*

 ACI زا نتب یسرزاب هب طوبرم ياه همان یهاوگ*



يدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

هریدم تئیه وضع-)ینف تنواعم( يریگناهج مثیم .3

 یلیر ياه هزاسو طخ يارتکد– هلزلز یسدنهم سناسیل قوف– نارمع سناسیل
ناهفصا هاگشناد یملع تئیه وضع–
 رد طوطخ یسدنهم هتشر و نارمع يدنهم هتشر یصصخت سورد سیردت*
زیربت هاگشناد و ناریا تعنص و ملع ياه هاگشناد

 نیب و یلخاد ياه درادناتسا ساسا رب هزاس یحارط یصصخت ياه هرود سیردت*
یللملا

دودحم ناملا يزاس لدم یصصخت سیردت*
نارهت يرادرهش ياه دحاو رد يزاس مواقم ياه هرود سیردت*

یتعنص ياه هزاس رچکارتسا یحارط*

ناد پات شور اب بکرم و يزلف ،ینتب يرهش ياه هزاس یحارط*
يرادهگن ياه هلوس و یتعنص ياه هلوس یحارط*

یکیمانید نویسادنوف و يرهش ژاپمپ هاگتسیا یحارط*

نییاپ هب الاب شور اب ورتم ياه هاگتسیا هزاس یحارط*

يدمحم دیون .4

يزاسرهش سناسیل قوف– نارمع سناسیل
– ینتب ياه هزاس دربشیپ يارجا رد تکراشم و هژورپ عاونا يارجا و تیریدم*
 يدالوف

 ماظن نامزاس زا نابهگن ياه هزاس و کینکت ؤیژ، يرادربکاخ ینابم یهاوگ*
یسدنهم

یسدنهم ماظن نامزاس زا يزلف ياه نامتخاس يارجا یهاوگ*

یسدنهم ماظن نامزاس زا يرادرب بلاق و يدنبلاق عاونا  يارجا یهاوگ*
یسدنهم ماظن نامزاس زا نابهگن ياه هزاس  يارجا و يرادربدوگ  ياهشور یهاوگ*

یسدنهم ماظن نامزاس زا ینتب ياه نامتخاس يارجا یهاوگ*
 یگنهامه تنواعم فرط زا هینبا3هیاپ یقیقح صخش راکنامیپ تیحالص یهاوگ*
نالیگ يرادناتسا ینارمع روما

 هار ترازو زا)ارجا-تراظن(نارمع ناسدنهم هفرح ود هیاپ تیحالص هناورپ*
نامتخاس یلم تاررقم روما يزاسرهش
 يا هفرح و ینف ثحابم سردم*

نالیگ ناتسا تاسیسأت و ینامتخاس ياه تکرش نمجنا وضع*



 يدیلک تارفن ییارجا و ینف قباوس

یناجیابرذآ اضریلع .5
 حارط-هلزلز سناسیل قوف– نارمع سناسیل

(CCRC) نیوزق یمالسا دازآ هاگشناد نتب تاقیقحت زکرم رد تیوضع*

(ICI) ناریا نتب نمجنا رد تیوضع*

(ACI) ناریا هخاش اکیرمآ نتب نمجنا رد تیوضع*

(IEEA)ناریا هلزلز یسدنهم نمجنا رد تیوضع*

 دازآپاک وبور تاقباسم نیمجرتم هورگ تسرپرس و یسیلگنا نابز سیردت*
2009ناریا

 هاگشناد)يرامعم و نارمع هدکشناد یلخاد هیرشن(هراوزاس هیرشن لوئسم ریدم*
نیوزق دازآ

ناریا رد نآ.هس.آ تراجت و گنهرف هاگشیامن نیلوا مجرتم*
 یمالسا دازآ هاگشناد-)MIERC( کیناکم و عیانص تاقیقحت زکرم لاعف وضع*
نیوزق

دلوم دنمشوه نتب ونان تخاس و یحارط(ناونع اب عارتخا تبث یهاوگ ياراد*
)قرب

ینسح یبتجم .6

يزاسرهش سناسیل قوف– يرادرب هشقن سناسیل

بالضاف بآ- ناتسلگ ناتسا ياهاتسور يرادرب هشقن*

نیوزق ناتسا رتساداک يرادرب هشقن*

يزرواشک داهج هب هئارا تهج هشقن هیهت و بآ ياهرهن زا يرادرب هشقن*

ارهز نیئوب

نامرک ناتسا رد ماجحا تابساحم و ندعم يرادرب هشقن*

نامرک ناتسا هار يرادرب هشقن*

نیوزق ینوکسم ياهجرب ياه هژورپ يرادرب هشقن*
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هژورپ لرتنک و يزیر همانرب- يروفغ لوسر.7
ناریا تعنص و ملع هاگشناد،)یتعنص دیلوت(عیانص یسدنهم سناسیل

هژورپ تیریدم رازفا مرن تست و رارقتسا متسیس *

P3,P6 اروامیرپ و تکجورپ تفاسورکیام  رب طلست *
لسکا رد کیسیب لاژیو یسیون همانرب *

PMBOK®2008  هژورپ تیریدم درادناتسا هب انشآ *
هژورپ ناریدم حوطس همه يارب زاین دروم یئرج و یلک همانرب هیهت*
هژورپ لرتنک و يزیر همانرب ریدم *
دابآ تداعس یتفن نیدایم هژورپ هژورپ لرتنک و يزیر همانرب رواشم *

)يزکرم رتفد (بارف بصن و نامتخاس تکرش هژورپ لرتنک و يزیر همانرب لوئسم *
Unit 108-11-160 تازیهجت بصن و گنیپیاپ هژورپ هژورپ لرتنک و يزیر همانرب ریدم *
ایرد زا نیمز لاصحتسا ،یبناج تازیهجت ،هروظنمود نزخم هژورپ هژورپ لرتنک و يزیر همانرب تسرپرس *
)ناتسرل یمیشورتپ ( دوروان تکرش هژورپ لرتنک و يزیر همانرب تسرپرس *

)یبونج سراپ16&15 زاف يزاگ نادیم هعسوت حرط ( ریناپس تکرش هژورپ لرتنک و يزیر همانرب سانشراک *



ارجا تسد رد و هدش ماجنا ياه هژورپ

ü154هژورپینتبهتخاسشیپنوتسبصنوتخاس،یحارطلرتنک
)Top-Down(يدزمتسدتروصهبنادپاتشورهبسراپنارهت

üهبکنويرادايراجتنامتخاسهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهبالابتروص

üتروصهبيزاریشيازریمینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهبالاب

üتروصهبهیهلاینوکسمنامتخاسهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهبالاب

üتروصهبکمالفینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپهبالاب

üهبالابتروصهبنارواینینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپ

ü.لواهکلفینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپهبالابتروصهبسراپنارهت

üهبرهشرهمینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارطینیبزاب
(Top-Down)نییاپهبالابتروص

üهبالابتروصهبیتخردینوکسمهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپ

üسراپنارهتيراجت،يراداهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارطینیبزاب
)Top-Down(نییاپهبالابتروصهب

üياروشنکسمینواعت–دروآدروهژورپيارجاویحارط،ینیبزاب
)Top-Down(نییاپهبالابتروصهبنارهتناتسارهش

üیمیشورتپلوناتمنزاخمهژورپیتعنصياهنامتخاسيارجا
راهباچ-نارکم

üناگنمسنامتخاسيزلفتلکساهژورپ)Top-Down(



ارجا تسد رد و هدش ماجنا ياه هژورپ

üهبالابتروصهبوگزردنايراجتهژورپ،يزلفهزاسيارجاویحارط
(Top-Down(نییاپ

üالابتروصهبنایسراپيرادايراجتهژورپ،ینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهب

üهبالابتروصهبشیاینگنیکراپهژورپ،ینتبهزاستراظنویحارط
)Top-Down(نییاپ

üهبالابتروصهبدابآتداعستسوآهژورپینتبهزاسيارجاویحارط
(Top-Down(نییاپ

üدابآدمحاییاریذپرالاتلفاوفقسابینتبهزاسيارجاویحارطزاب
یفوتسم

üتکرشابراکمههیولسع19زافگنیرتمناتاشخبيارجاتیریدم
دنیآرفنارمعسراپ

üتروصهبرثوکيرادايراجتهژورپینتبهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهبالاب

üدابآتداعسیتفننادیمهژورپیضرالاحطسشخبتیریدم
ناریایمومعيراکنامیپتکرشابراکمه

üالابتروصهبمالسالاریهظيرادايراجتهژورپینتبهزاسيارجا
)Top-Down(نییاپهب

üهبگربلگيرادايراجتهژورپيزلفهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهبالابتروص

üهبالابتروصهبيزوریپهبعشنماثکنابيزلفنامتخاسيارجا
)Top-Down(نییاپ

üالابتروصهبنیوزقنابایخيرادايراجتهژورپینتبهزاسيارجا
)Top-Down(نییاپهب

÷
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üتروصهبادهشنادیمتراجتکنابيراداهژورپيزلفهزاسیحارط
)Top-Down(نییاپهبالاب

üهبالابتروصهبمالسالاریهظيرادايراجتهژورپینتبهزاسيارجا
)Top-Down(نییاپ

üالابتروصهبگربلگيرادايراجتهژورپيزلفهزاسيارجاویحارط
)Top-Down(نییاپهب

üنییاپهبالابتروصهبيزوریپهبعشنماثکنابيزلفنامتخاسيارجا
)Top-Down(

üهبالابتروصهبنیوزقنابایخيرادايراجتهژورپینتبهزاسيارجا
)Top-Down(نییاپ

üتروصهبادهشنادیمتراجتکنابيراداهژورپيزلفهزاسیحارط
)Top-Down(نییاپهبالاب

üالابتروصهبنیوزقنابایخمویناتیتهژورپینتبهزاسزایشخبيارجا
)Top-Down(نییاپهب

üهرهبياهرابرباربردناریانهآهارییانبحلاصمیسوقياهلپیبایزرا
هلزلزويرادرب

üیلامشزربلاهناهدلامشنارهتهاردازآلنوتگنینیالزایشخبيارجا
üاهراکروتسد،تیعضوتروصهیهت،يزلفتلکساونویسادنوفيارجا،

جرب-اهدادرارق،تاسلجتروص،رفوتسیلویهاگراکياههشقنپاش
کنوپینوکسمياه

üدنوالیگ-دنوامدلنوتگنینیاليارجا

üورتمهاگتسیايراکكزانيارجا

üورتمهاگتسیا،لنوتيارجا

üسورد"ینتبتلکسانامتخاسيارجا"
üقارعيزرمهنایاپ-نارهمهاردازآ
üدسزیررستاقیرزتو)میکحت(تیرکتاشويدنبشمتایلمعيارجا

دنوتگ

üناسربآياهلنوتگنینیال



ارجا تسد رد و هدش ماجنا ياه هژورپ

üهندبگنیلینودنببآهدرپ

üهینامرفهروظنمدنچعمتجم،بصنتیاسردارجاتراظن

üورینوبآیتاقبطگنیکراپهژورپ،بصنتیاسردارجاتراظن

üشرعيولقودياهجربهژورپارجاتراظن

üرایرهشيزلفتلکسابصنوارجاربتراظنویسرزاب

üرونسیدرپینوکسمعمتجمهژورپارجاتراظن

üنماثيرابتعاهسسوميرادانامتخاسيارجا

üنایسراپینوکسم-يراجتعمتجميارجاوتابساحم،یحارط

üهیوضریتماقایشزومآیگنهرفعمتجمنامتخاسيارجا

üنارهتردعقاو)س(بنیزترضحهیملعهزوحنامتخاسيارجا

üدهشمءایبنالامتاخناتسرامیبهژورپتابساحمویحارط

üدهشمهاگنامردوکینیلکهژورپتابساحمویحارط

üنارهتیفامماظنهسردمتابساحمویحارط

üنت1300ژانتهبمیرملگهژورپيزلفتلکسابصنزایشخبيارجا

üیلنوتنایمشکاوهتفشيارجاR6-S6وT6-U6لماکتروصهب

üزربلا(لامش–نارهتهاردازآلنوتيراکقیاعوگنینیالشخبيارجا
)یلامش

ü3،يزلفتلکسا(يزاسریزويراکتفستایلمعزایشخبيارجاDو
قارع-فرشافجن–)س(ارهزهمطافترضحنحصيامن)تیرکتاش

üهزاسو)عمشوبیر(نابهگنهزاسيارجاردللملانیبریباستکرشراکمه
دیواجهاگتسیاهبلاصتالنوتوT6-)هر(ماماراگدایهاگتسیایلصا

üکنوپینوکسمياهجربهژورپيارجاتهجنامتخاسیلمتکرشابراکمه
نیوزق

üهاگتسیايزیرنتبويدنببلاق،يرافحتایلمعردهیاپدنلبتکرشراکمه
A4-2همیب

üرصعیلوهارراهچورتمهاگتسیا)ياهبیر(نابهگنهزاسيارجا

üهبجلاکهارراهچقربتسپنویسادنوفلماکيارجاويرافحتایلمعيارجا
عبرمرتم1200تحاسم



ارجا تسد رد و هدش ماجنا ياه هژورپ

üهاردازآهژورپیکاختایلمعيارجاردوریننارمعتکرشابراکمه
قارعزرمنارهم

üمیکحتويرافحتایلمعرددساپسیسدنهمتکرشابراکمه
ایلعدنوتگدسزیررس

üنارهت11هقطنمشرورپوشزومآینوکسمدحاو52حرطيرجم

üجرکهشیدنايزاسرهشونکسمترازوینوکسمدحاو100تخاس

üنابایخ-سولاچ-رهشونيدنبرمک(سولاچمابینوکسمعمتجمبصن

نت2000–)شویراد

üهرامشییایردگنیکراپلخاد-رسلباب(رسلبابینوکسمعمتجمبصن
نت600–)2

üهاگورینیتعنصریغياهنامتخاسثادحاهژورپهیلوایحارط
سرافناتساتاناوبقفايدیشروخ

üشیاینگنیکراپهژورپ،ینتبنوفدمنزخمیحارط

üزیربترهشیناتسرامیبياههزاسیحارط

üجرک،ژاپمپهاگتسیایحارط

üنالوقهدژاپمپهاگتسیایحارط

üجرک،ینتبنوفدمنزخمیحارط

üولاردسمهژورپهلوسیحارط

üردنبرس–زاوهانهآهارهژورپینفهینبایحارط
üدابآمرخ-كاراهارگرزبهژورپینفهینبایحارط



تازیهجت و تالآ نیشام

دحاودادعتتازیھجت /تالآ نیشام ناونع فیدر
لماک جکیپ2تعاس رد بعکم رتم45یلا35 تیفرظ هب 500/750EZA لدم يرهبیل-يردیف تنالپ گنیچب هاگتسد1

هاگتسد2نت20 ییاهن تیفرظ اب یفقس لیقثرج2

هاگتسد1نت50 لیقثرج3

هاگتسد2نت15 ییاهنتیفرظ هب يا هزاورد لیقثرج4

هاگتسد4خرچ10 نویماک5

هاگتسد2یکیناکم لیب6

هاگتسد3تاو ولیک5.5-2019لدم هوزر و گنیلور هاگتسد7

هاگتسد2یسور شارت هاگتسد8

هاگتسد1 يریخ يراون هرا9

هاگتسد1 ینوباص یکسید هرا10

هاگتسد3شوب گرزب یتلیه11

هاگتسد4توماخ سراپ شرب و مخ یچیق12

هاگتسد15 رلپوک راچآ13

هاگتسد9شوج هاگتسد14

هاگتسد15ینامتخاس ربالاب15

هاگتسد3شوب لیرد16

هاگتسد5شوب گرزب زرف17

هاگتسد2ینت100 نامیس ولیس18



تسیز طیحم لمعلاروتسد

 دنتسه شنک رد مه اب هک هدنز تادوجوم و یجراخ یکیزیف لماوع زا يا هعومجم .دوش یم هتفگ دراد نایرج یگدنز اه نآ رد هک ییاه طیحم همه هب تسیز طیحم
.دنراذگ یم ریثأت تادوجوم راتفر و ومن و دشر رب و دنهد یم لیکشت ار تسیز طیحم
 تعنص رد تسیز طیحم
 یگدنزياربنما طیحم کی هکلب دیامن يریگولج اهنآ یگدولآ زا اهنت هن دیامن یم شالت و دراد اوه و كاخ ،بآ ظفح رد یساسا شقن تعنص رد تسیز طیحم دحاو

.دشاب هتشاد نانکراک
 فیرعت تکرشیطیحم تسیز یشم طخ ناونعب اه یگدولآ زا يریگشیپ و تسیز طیحم ظفح و دیلوت ياه هنیزه شهاک تهج يژرنا و عبانم ،هیلوا داوم هنیهب فرصم

.دشاب یم ارجا لاح رد روظنم نیا هب یبایتسد تهج رد لیذ تامادقا و هدش
 تظافح نامزاسيوس زا هدش غالبا ياه همانشخب و نیناوق قباطم تفایزاب ،کیکفت يارجا نسح رب تراظن ،عبانم نیا لرتنک ياهراکهار هئارا و هدنیالآ عبانم ییاسانش

.اهنآ رب تراظن و لرتنک ياهراکهار هئارا و یسررب و یطیحم تسیز راثآ و اه هبنج ییاسانش  ،تسیز طیحم
تسیز طیحم دحاو رد هدش ماجنا ياه همانرب و تامادقا

دنامسپ يروآ عمج متسیس و يدیلوت تاعیاض رب تیریدم-1
يرهش ياه طیحم رد روتارنژ و روسرپمک لیبق زا یتازیهجت يور رب رسنلیاس بصن-2
 تخوس فرصم شهاک يارب اه نآ قیقد لرتنک و اه هاگتسد رارقنسا تهج بسانم ياضف داجیا-3
یشزومآ ياه همانرب يارجا اب عمتجم نانکراک یطیحم تسیز گنهرف حطس ءاقترا-4
هطوبرم ياهدحاو رد زاین دروم یلرتنک تامادقا ماجنا-5
يرادا نویساموتا متسیس يزادنا هار اب يذغاک تاعیاض شهاک و ییوج هفرص-6
امرفراک دییات ذخا و زاین تروص رد یبذج ریغ ياه کیتپس ثادحا-7



اه هژورپ

شیاین یتاقبط گنیکراپ هژورپ

تلم ییامنیس سیدرپ بنج ،نارهت :هژورپ لحم
رتم36 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا رب تراظن و یحارط

ینتب : تلکسا عون
نارهت رهش نارمع و یسدنهم نامزاس :امرفراک

هقبط2 : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط10 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم51000 : انبریز ژارتم

)اهاط تکرش اب راکمه(



اه هژورپ

تسوآ ینوکسم یراجت هژورپ

دابآ تداعس ،نارهت :هژورپ لحم
رتم24 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا و یحارط-1زاف
يراک كزان و يراک تفس يارجا-2زاف
ینتب : تلکسا عون
تسوآ هورگ :امرفراک

هقبط8 : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت

عبرمرتم8000 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

رثوک يرادا يراجت هژورپ

ناخراتس ،نارهت :هژورپ لحم
رتم24 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا و یحارط

ینتب : تلکسا عون
ولگب سدنهم ياقآ :امرفراک

هقبط5 : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط6 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4000 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

گربلگ يرادا يراجت هژورپ

کمران ،نارهت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ يزاس ییارجا و اه عمش یحارط

ناد پات يارجا رب تراظن
يزلف : تلکسا عون
ییوبا ياقآ :امرفراک

هقبط6 : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم5000 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

ریهظ ینوکسم يراجت هژورپ
ناتسراهب ،نارهت :هژورپ لحم
رتم16 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا

ینتب : تلکسا عون
رف يزاجح رتکد ياقآ :امرفراک
هقبط6 : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت

عبرمرتم6100 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

نایسراپ يرادا يراجت هژورپ

گربلگ نابایخ ،سراپنارهت ،نارهت :هژورپ لحم
رتم17 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا

ینتب : تلکسا عون
یمیرک سدنهم ياقآ :امرفراک

هقبط7  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4100 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

وگزردنا يراجت هژورپ

وگزردنا راولب ،نارهت :هژورپ لحم
رتم10 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا

يزلف : تلکسا عون
يزیزع سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط1  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط2 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم600 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

هدژم ینوکسم هژورپ

نارواین ،نارهت :هژورپ لحم
رتم17 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا

ینتب : تلکسا عون
هاج یقرت سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم4300 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

 )لایور( ینوکسم عمتجم هژورپ

دروآدرو ،نارهت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
يا هریزج ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا
ینتب : تلکسا عون
نارهت رهش ياروش نکسم ینواعت  :امرفراک

هقبط8  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم48730 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

سراپنارهت138 يرادا يراجت هژورپ

سراپنارهت لوا هکلف ،نارهت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا و یحارط

ینتب : تلکسا عون
یمیرک سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم3500 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

کمالف ینوکسم هژورپ
برغ كرهش ،نارهت :هژورپ لحم
رتم12 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا

ینتب : تلکسا عون
نیسح سدنهم ياقآ  :امرفراک
هقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت

عبرمرتم4000 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

جرکرهشرهم ینوکسم هژورپ

هدنابراهچ ،رهشرهم ،جرک :هژورپ لحم
رتم15 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا
ینتب : تلکسا عون
يراصنا سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط5  : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم7500 : انبریز ژارتم

)راگدنام نازاسرخاف تکرش اب راکمه(



اه هژورپ

جرک یتخرد ینوکسم هژورپ

یتخرد نابایخ ،جرک :هژورپ لحم
رتم19 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا و یحارط

ینتب : تلکسا عون
يدمحم ياقآ  :امرفراک

هقبط11  : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم8750 : انبریز ژارتم

)راگدنام نازاسرخاف تکرش اب راکمه(



اه هژورپ

مویناتیت يرادا يراجت هژورپ

نیوزق نابایخ :هژورپ لحم
رتم22 :دوگ قمع
شور هب هژورپ هتخاس شیپ ياه نوتس بصن و تخاس

ناد پات
ینتب : تلکسا عون

هقبط6  : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط5 :هزاسریز تاقبط دادعت

)ناب یپ تکرش اب راکمه(



اه هژورپ

 هیهلا ینوکسم هژورپ
مجنپ هیهلا :هژورپ لحم
رتم25 :دوگ قمع
 شور هب هژورپ ینتب هتخاس شیپ ياه نوتس يارجا و یحارطزاب
ناد پات ناد پات

ینتب : تلکسا عون
درفنم ینیسح سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط7  : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط6 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم6000 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

کنو يرادا-يراجت عمتجم هژورپ
کنو نادیم :هژورپ لحم
رتم23 :دوگ قمع
 هتخاس شیپ ياه نوتس يارجا و تخاس ،هزاس یحارط
ناد پات ناد پات شور هب هژورپ ینتب

 ینتب : تلکسا عون
ینیعم سدنهم ياقآ  :امرفراک

هقبط12  : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط6 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم14000: انبریز ژارتم



اه هژورپ

ناگنمس هژورپ
کمران :هژورپ لحم
رتم10 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ يزلف هزاس يارجا
يزلف: تلکسا عون
 ینایتشآ ياقآ:امرفراک

هقبط5  : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط3  :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم1700    : انبریز ژارتم



اه هژورپ

يزاریش يازریم هژورپ
 يزاریش يازریم نابایخ ،نارهت :هژورپ لحم
رتم10 :دوگ قمع
ناد پات ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا و یحارط

ینتب : تلکسا عون
رف ینییآ رتکد :امرفراک
هقبط7 : هزاسور تاقبط دادعت
هقبط3 :هزاسریز تاقبط دادعت

رتم1000: انبریز ژارتم



اه هژورپ

سراپنارهت154نامتخاس هژورپ

يدع نبرجح خ،سراپ نارهت :هژورپ لحم
رتم19 :دوگ قمع
ناد پات شور هب هژورپ هزاس يارجا
ینتب : تلکسا عون
 یتما سدنهم ياقآ بانج:امرفراک
هقبط7 : هزاسور تاقبط دادعت

هقبط4 :هزاسریز تاقبط دادعت
عبرمرتم5500 : انبریز ژارتم



اه هژورپ

ییاریذپ رالات هژورپ

یفوتسم دابآ دمحا :هژورپ لحم
لفاو فقس اب ینتب هزاس يارجا و یحارط زاب

ینتب : تلکسا عون
 اکرش و این تقیقح ياقآ  :امرفراک

هقبط5  :  تاقبط دادعت
عبرمرتم4100: انبریز ژارتم



اه هژورپ ریاس ریواصت

یتعنص ریغ ياهنامتخاس هژورپ

نارکم یمیشورتپ لوناتم نزاخم

:راهباچ

لاو کیاد هژورپ-1

نشیتسباس نامتخاس هژورپ-2

لرتنک نامتخاس هژورپ-3

ناسارف تکرش :امرفراک



اه هژورپ ریاس ریواصت

 لوناتم نزاخم یتعنص ریغ ياهنامتخاس هژورپ

راهباچ نارکم یمیشورتپ

لاو کیاد هژورپ

ناسارف تکرش :امرفراک



اه هژورپ ریاس ریواصت

 لوناتم نزاخم یتعنص ریغ ياهنامتخاس هژورپ

راهباچ نارکم یمیشورتپ

نشیتسا باس نامتخاس هژورپ

ناسارف تکرش :امرفراک



اه هژورپ ریاس ریواصت

 لوناتم نزاخم یتعنص ریغ ياهنامتخاس هژورپ

راهباچ نارکم یمیشورتپ

لرتنک نامتخاس هژورپ

ناسارف تکرش :امرفراک



اه هژورپ ریاس ریواصت

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



اه هژورپ ریاس ریواصت

نیوزق کنوپ ینوکسم ياهجرب هژورپ



اه هژورپ ریاس ریواصت

لامش-نارهت هار دازآ و نارهت ورتم یلنوت ياه هژورپ



اه هژورپ ریاس ریواصت

قارع-فرشا فجن )س(ارهز ترضح نحص يامن يزاسریز هژورپ



اه هژورپ ریاس ریواصت

قارع-فرشا فجن )س(ارهز ترضح نحص یلصا برد رس يارجا و یحارط هژورپ



اه هژورپ ریاس ریواصت

ناد پات شور-ینتب هتخاس شیپ ياه نوتس بصن و تخاس



اه هژورپ ریاس ریواصت

)هیلوا یحارط( سراف تاناوب قفا يدیشروخ هاگورین یتعنص ریغ ياهنامتخاس هژورپ



:يزکرم رتفد•
12 دحاو ،3 كالپ ،اهلگ هچوک ،نارادزرم هب هدیسرن یناهفصا یفرشا ،نارهت

:نفلت•

02144380847-02144384831-02144243906        : نارهت 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


