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 چىيذُ:

       ِ ػرِ عري ایري ؾرشط      27/5/95اؾرتبى ػطهبًكربُ زض تربضید     ؾشط ضیبؾت هحترطم خوْرَضي ٍ ػربضٍاى ترسثیط ٍ اهیرس ثر

هیلیربضز تَهربى ثرِ ثْرطُ ثرطزاضي ٍ یرب ثولیربت اخطایري آًْرب           7/4438پطٍغُ ثوطاًري ٍ اطتهربزي ثرِ اضظـ     55تجساز 

 سطنت قذلي خسیس زض ایي اؾتبى ایدبز ذَاّس قس. 11989آدبظ ؿطزیسُ ػِ زض هدوَة 

  1395هیلیربضز ضیربف زض ّشترِ زٍكرت ؾربف       1551ُ ثوطاًري ٍ اطتهربزي ثرب هجلرخ     پطٍغ 118ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾیسى تجساز 

 ثالٍُ ثط پطٍغُ ّبي ؾشط ّیأت هحتطم ثِ اؾتبى.

  سطنرت قرذلي خسیرس زض ایربم زّرِ هجربضع        1598هیلیربضز تَهربى ٍ    167پطٍغُ اطتهبزي ثب ؾرطهبیِ ؿرصاضي    66استتبح

 .1395سدط زض ؾبف 

  تؿْیالت ثبًؼي اظ هحق ؾشط ضیبؾت هحتطم خوَْضي ثِ اؾتبى ػطهبًكبُ.هیلیبضز تَهبى  250اذتهبل هجلخ 

  هیلیبضز تَهبى تؿْیالت طرطو اكحؿرٌِ ثرِ ػویترِ اهرساز اهربم ذویٌري)ضُ( ثرالٍُ ثرط ؾرْویِ ؾربف             50اذتهبل هجلخ

 هیلیبضز تَهبى( اظ هحق ؾشط ّیئت هحتطم زٍكت ثِ اؾتبى ػطهبًكبُ. 36خبضي )

  ؿرْیالت ذرظ اثتجربضي ؾرشط هظربم هجبرن ضّجرطي )هسالرِ اكجربكي( ػرِ ترب آدربظ زٍكرت              هیلیبضز تَهبى ت 700پطزاذت

 هیلیبضز تَهبى اظ ایي تؿْیالت پطزاذت قسُ ثَز. 150یبظزّن تٌْب 

        زض ؾرشط ػربضٍاى ترسثیط ٍ اهیرس      1396توسیس تؿْیالت ذظ اثتجبضي ؾشط هظبم هجبرن ضّجرطي )هسالرِ اكجربكي( ترب ؾربف

 بضز تَهبى(هیلی700ثِ اؾتبى ػطهبًكبُ. )

            ّرعاض زؾرتـبُ )ایري هدوَثرِ اظ      30آهبزُ ثْرطُ ثرطزاضي ثرَزى قرطػت ایرطاى ذرَزضٍ قْطؾرتبى نرحٌِ ثرب اطسیرت

 ههَثبت ؾشط هظبم هجبن ضّجطي ثَزُ ػِ ثب ّوت زٍكت یبظزّن استتبح ذَاّس قس(.

     زض پري ؾرشط    نرٌجتي ػكرَض ثرب ایدربز هٌغظرِ آظاز تدربضي طهطقریطیي        -هَاسظت قرَضاي ثربكي هٌربعض آظاز تدربضي

 ضیبؾت هحتطم خوَْضي ثِ اؾتبى ػطهبًكبُ ٍ اضؾبف الیحِ زٍكت هحتطم ثِ هدلؽ قَضاي اؾالهي ثطاي تهَیت.

               ٍ تْیِ عرطح اهؼربى ؾرٌدي ایدربز هٌغظرِ ٍیرػُ اطتهربزي اٍضاهبًربت ٍ اضؾربف آى ثرِ زثیطذبًرِ هٌربعض آظاز تدربضي

 نٌجتي.

  28ثب ضقس  1395هیلیَى تي تب پبیبى ؾبف  6/4ثِ  1392زض ؾبف هیلیَى تي  6/3تَكیسات ػكبٍضظي اؾتبى اظ اسعایف 

 .يزضنس

 ٍاحس  130) ٍاحس دیطسجبف ثرف نٌجت، هجسى ٍ ػكبٍضظي 341 احیبء ٍ ضًٍض ثركي ثِ ٍاحسّبي تَكیسي، هدوَثبً تجساز

 یبء ؿطزیسُ اؾت.ًشط اح 4692ضیبف تؿْیالت ٍ اقتذبف  هیلیبضز 1584ٍاحس ػكبٍضظي( ثب هدوَة  211نٌجتي ٍ هجسًي ٍ 

  هیلیربضز   20هیلیربضز تَهربى )اذتهربل    40تؼویق ظیطؾبذت ّربي قرْطع ّربي نرٌجتي اؾرتبى ثرِ هجلرخ        تأهیي اثتجبض

تَهبى اثتجبض ثِ ایري هٌبرَض زض ؾرشط ضیبؾرت هحترطم خوْرَضي ٍ ّواٌریي تربهیي ثرِ ّوریي هیرعاى تَؾرظ ؾربظهبى              

 ب اٍكَیت قْطع نٌجتي ظاؿطؼ(.نٌبیت ػَچغ ػكَض ثطاي تبهیي ظیطؾبذت ّبي نٌجتي اؾتبى ث

  تبػٌَى. 1392ؾطهبیِ ؿصاض خسیس اظ ؾبف  233ّؼتبض ظهیي نٌجتي ثِ تجساز  94ٍاؿصاضي هظساض 

  ًطخ تَضم اؾتبى ًؿجت ثِ  ٍ ّواٌیيزضنس  10 ػوتط اظزضنس ثِ  40زٍكت تسثیط ٍ اهیس اظ  زضًطخ تَضم ػكَض ػبّف

 زاقتِ اؾت. ثیكتطي اتت ػبّفثِ هط 1395هبِّ ًرؿت ؾبف  8 هیبًـیي ػكَض عي
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  بزي زض حَظُ ّبي نٌجت ٍ هیلیبضز ضیبف ػوغ ّبي سٌي اثتجبضي ثطاي ایدبز تحطع ٍ ضًٍض اطته 200 هجلخاذتهبل

 .ػكبٍضظي

 .هَاسظت ثب نسٍض هدَظ پتطٍقیوي چْبضم )اؾالم آثبز دطة( زض ؾشط ضیبؾت هحتطم خوَْضي ثِ اؾتبى 

 نَضت  هیلیبضز زالض3/10هدوَثبً هجبزف  95تب  92عي ؾبف ّبي ظّبي اؾتبى ػطهبًكبُ نبزضات ػبالّبي دیطًشتي اظ عطیض هط

زضنس هدوَة نبزضات ػكَض ثِ ثطاص اظ عطیض هطظّبي  50ؿطستِ اؾت. ضتجِ اٍف ػكَض زض نبزضات ثِ ػكَض ثطاص )ّوَاضُ 

 اؾتبى ػطهبًكبُ اًدبم قسُ اؾت(.

  1395هیلیَى ضیبف زض ؾبف  175334ثِ  1392زض ؾبف هیلیَى ضیبف  78251اؾتبى اظ  هیعاى اثتجبضات پػٍّكياسعایف .

 اضتظبء یبستِ اؾت.1395عطح زض ؾبف  1111ثِ  1392بف عطح زض ؾ 848تجساز عطح ّبي پػٍّكي اظ ضوٌبً 

  زض  هیلیبضز ضیبف 7500ثب ؾطهبیِ ؿصاضي  اضتجبعبت ٍ سٌبٍضي اعالثبت ّبي ظیط ؾبذتي زضحَظُ پطٍغُ 4000حسٍز اخطاي

 تبػٌَى. زٍكت تسثیط ٍ اهیساظ اثتساي اؾتبى ػطهبًكبُ 

  76/1       اظزض حَظُ هطػع ضقس سٌبٍضي ؾالهت زاًكـبُ ثلَم پعقؼي اظ قطػت ّب  حوبیت هبكي ذطز ٍ ػالىاسعایف 

 .1395زض ؾبف هیلیبضز ضیبف  27/6ثِ  1393هیلیبضز ضیبف زض ؾبف 

  احساث زیتب ؾٌتط ٍ هدتوتICT  هتط هطثت )زض حبف ؾبذت( 4000ثِ هؿبحت اؾتبى زض ظهیٌي 

  زاًف ثٌیبى ٍ ّؿتِ ّبي سٌبٍض زض پبضػْب ٍ هطاػع ضقس اؾتبى زض زٍكت تسثیط ٍ اهیس. ٬قطػت سٌبٍض 335اسعایف تجساز 

  10اضتظبء پٌْبي ثبًس اؾتبى اظGB   110ثِ  92زضؾبفGB  ثطاثط(. 11) 95زض ؾبف 

 95ضٍؾتب زض ؾبف  1048ثِ  92ضٍؾتب زض ؾبف  10ط ؾطثت اظ اسعایف تجساز ضٍؾتبّبي هتهق ثِ ایٌتطًت پ. 

  ثطاثط(. 5/22) 95ًشط زض ؾبف  1376899ثِ  92ًشط زض ؾبف  61000اسعایف تجساز ػبضثطاى ایٌتطًت زض اؾتبى اظ 

  اضتظبء پَقف تلشي ّوطاُ اظ عطیض اسعایف ایؿتـبّْبيBTS  ف ایؿتـبُ زض پبیبى ؾب 1884زض اثتساي زٍكت ثِ  531اظ

 ثطاثط(. 5/3.)ثیف اظ 95

  3ایدبز پَقفG  ِ4قْط ٍ پَقف  22قجؼِ تلشي ّوطاُ اظ یغ قْط ثG  ِ95قْط زض اؾتبى تب پبیبى ؾبف  14ث. 

  زضنس  4/40) 95هكتطع زض پبیبى ؾبف  1975732زض اثتساي زٍكت ثِ  1408231اسعایف تجساز هكتطػبى تلشي  ّوطاُ اظ

 اسعایف(.

  تط سیجط ًَضي ثِ قجؼِ اضتجبعي ظیط ؾبذت اؾتبى.ػیلَه 900اسعایف ثیف اظ 
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 وـاٍسصي هٌاتغ طثيؼي ٍ  آتخيضداسي

 تخؾ وـاٍسصي:

 تَػؼِ اؿتغال ٍػشهايِ گزاسي دس تخؾ وـاٍسصي: 

سؿذ ثب  9513تب پبیبى ؾبف  هيليَى تي 6/4ثِ  1392زض ؾبف  هيليَى تي 6/3اسعایف ػق تَكیسات ػكبٍضظي اؾتبى اظ  .1

 .دسكذ 28

ػكَض  اطسام ثِ اخطاي ثعضؿتطیي پطٍغُ ثبدساضي هسضى  ایي زٍضُ ثب هكبضػت ّلسیٌؾ ّب ٍؿطٍُ ّبي اطتهبزي ثعضؽ،  زض .2

 سأػي3000زض قْطؾتبى اؾالم آثبزدطة ٍؿبٍزاضي  ّىتاسي 56ؿلربًِ  اخطايًْبیي قسى  زض هٌغظِ هطظي طهطقیطیي ،

 .ًوَزُ اؾتقیطٍزام ثٌیبز زضهٌغظِ هبّیسقت 

تِ دساتتذاي دٍلت ياصدّن ّىتاس  39840اسعایف ترهیم قجؼِ ّبي سطثي ظیطزؾت ؾسّب ٍ ؾبهبًِ ؿطهؿیطي اظ  .3

 . دسكذ 59تا سؿذ دس پاياى دٍلت ياصدّن ّىتاس  63209

 .دسكذ 15سؿذ ثب  1395زض پبیبى ؾبف  ّضاس تي 16ثِ  1392زض ؾبف  ّضاستي 14اسعایف تَكیسات قیالت اظ  .4

 ساظي پطٍضـ هبّي زض طشؽ ثطاي اٍكیي ثبض زض ػبؾِ ؾسّبي تٌؾ حوبم، ظاؿطؼ ٍ آظازي.ضاُ اً .5

 90سؿذ ثب  1395زض پبیبى ؾبف  ّىتاس 10500ثِ  1392زض پبیبى ؾبف  ّىتاس 5500اسعایف خٌـق ػبضي ٍ خٌـلساضي اظ  .6

 دسكذ.

 23سؿذ ثب  1395زض پبیبى ؾبف  س ّىتاسّضا 405ثِ  1392زض ؾبف  ّضاس ّىتاس 330اسعایف آثریعزاضي ٍ آثرَاى زضي اظ  .7

 دسكذ.

ثَزُ زض  هيلياسد تَهاى 8/274هجلخ  91-92ٍ زض ؾبف ظضاثي ػق ذطیسّبي تضویٌي اًدبم قسُ تب پبیبى زٍكت زّن  .8

 دسكذ 400سؿذ ثب  هيلياسد تَهاى 7/1384ثِ هیعاى  1394-1395حبكیؼِ هیعاى ذطیسّبي تضویٌي زض ؾبف ظضاثي 

 .اسعایف یبستِ اؾت

 

        : همايؼِ تَليذ هحلَالت ػوذُ صساػي 

 91-92تَليذات ػال صساػي  ػٌَاى سديف
 )ّضاس تي(

 94-95تَليذات ػال صساػي 
 )ّضاستي(

 تغييشات
 )دسكذ(

ستثِ اػتاى دس تَليذات 
 95ؿاخق دس ػال 

 5 114 966 450 ؿٌسم 1
 - 76 380 215 خَ 2
 4 54 570 369 چذٌسض طٌس 3
 1 16 72 62 ًرَز 4
 - 10 249 226 هحهَالت ثبدي 5
 - 9 450 412 هحهَالت زاهي 6

 

  : هحهرَف ظضاثري، ثربدي ٍ زاهري ؾربكن )قٌبؾرٌبهِ زاض ػرطزى         تي 131210هیعاى تَكیس هحهَالت ؾبكن ٍ اضؿبًیغ

 هحهَالت ؾبكن زض زٍكت تسثیط ٍ اهیس ػلیس ذَضزُ اؾت(
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 : تَػؼِ  هىاًيضاػيَى 

 . اػة تخاس دس ّىتاس 47/0هؼادل  51/1تِ  04/1ضطیت هؼبًیعاؾیَى اظ اضتظبء 

 دػتگاُ ادٍات 4500ٍ ثیف اظ  دػتگاُ تشاوتَس  1740ثبًؼي ثِ هٌبَض ذطیس  ػن ثْطُتؿْیالت  هيلياسد سيال  1158جزب 

 .زؾتـبُ ػوجبیي ثطزاقت دالت  79زًجبكِ ثٌس هطثَعِ ٍ 

 تْيٌِ ػاصي هلشف آب : هذيشيت 

  اكز( اخطاي ؾیؿتوْبي ًَیي آثیبضي:    

  ّىتااس   67000  ثِ ػِ ایي هیعاى زض حبف حبضط ّىتاس 39840  : 92آثیبضي تب پبیبى ؾبف  اخطاي ؾیؿتوْبي ًَیي ترهیم

 زضنس ضقس( 168)ثیف اظ  اسعایف یبستِ اؾت

 ىتاسّ  49734ي سطثي آثیبضي ٍ ظّؼكي تب ػٌَى: احساث قجؼِ ّب

 ويلَهتش 634ثِ  ويلَهتش  510اظ   92احساث ٍ ثبظ ؾبظي ػبًبف ّبي آثیبضي ثوَهي تب پبیبى ؾبف 

 

 

  داهي جذٍل همايؼِ اي ػولىشد دس تخؾ تَليذات  

 
ٌَاى قبذمث  ٍاحس 

 اظ اثتساي اًظالة 

 تب پبیبى زٍكت زّن
)تدویجي( 95ؾبف   زضنس ضقس 

 
 9 330000 300582 تي تَكیس قیط

 
 11/6 36000 31800 تي تَكیس ؿَقت ططهع

 
 20 63500 50887 تي تَكیس ؿَقت هطح

 
 26 10700 8500 تي تَكیس ترن هطح

 
 32 2311 1752 تي تَكیس ثؿق

 
ؿصاض نٌجتي ٍ ترن هطدساضي ؿَقتي  24 675 513 ٍاحس 

 
 6 172 161 ٍاحس ؿبٍزاضي ّبي قیطي نٌجتي

 
 73 396 229 ٍاحس پطٍاضثٌسي ّبي ثطُ ٍ ؿَؾبكِ نٌجتي

 
 20 10 8 ٍاحس ٍاحسّبي پطٍضـ ثَطلوَى نٌجتي

 
 36 11 7 ٍاحس هدتوت ّبي زاهپطٍضي

 
 ثْؿبظي ٍ ًَؾبظي اهبػي زاهي

هتط 

 هطثت
24000 40000 66 
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 :كٌايغ تثذيلي ٍ تىويلي 

 ّضاستي 4100ّضاس تي  تِ   3750اظ  92اسعایف اطسیت ػق سطآٍضي هحهَالت ػكبٍضظي اؾتبى زض ؾبف  

  :خشيذّاي تضويٌي 

 قبهق : تَهاىهيلياسد   7/1384 ثِ هجلخ 1394-95ظضاثي  زض ؾبف ول خشيذّاي تضويٌيهیعاى  

  تَهاىهيلياسد  096 ثب هجلخ  تي گٌذم 743710 

 تَهاىهيلياسد  4/125 ثب هجلخّضاس تي جَ  122

  تَهاىهيلياسد  7 ثب هجلختي ولضا  2240

  تَهاىهيلياسد  102 ثب هجلخّضاستي رست  98

   َهاىتهيلياسد  190 ثب هجلخّضاس تي چغٌذس  590

   تَهاى َىهيلي 003ثب هجلخ تي آفتاتگشداى  112

 ثَزُ اؾت. تَهاىهيلياسد  8/274 هجلخ ى زٍكت زّن ػق ذطیسّبي تضویٌي اًدبم قسُ زض پبیب 

 

 دس دٍلت ياصدّن اًجام ؿذُ اػت كشفاً وِ  هْوتشيي فؼاليتْاي هذيشيت ّواٌّگي تشٍيج: 

پٌِْ زض  513زض  ًشط ػبضقٌبؼ 513ػع خْبزػكبٍضظي ٍؾبهبًسّي حسٍز هط 52اخطاي عطح ًببم ًَیي تطٍیح ثب هحَضیت  -

 زٍكت یبظزّن 

 ًشط ؾبثت آهَظـ زض زٍكت یبظزّن 36206ًشط ٍ  46123ثِ  عطح اطتهبز هظبٍهتي آهَظـ هْبضتي زض طبكت -

 داهپضؿىي 

 هْوتشيي الذاهات :

(  ثب اخطاي ثولیبت الظم  93ثب تَخِ ثِ قیَة ثیوبضي زض ؾبف هظبثلِ ٍ ػٌتطف ثیوبضي كوپي اؾؼیي زض خوجیت زام ؾٌـیي اؾتبى )  -1

 ّن اػٌَى ثیوبضي ثغَض ػبهق ػٌتطف ؿطزیسُ اؾت.

زض هعاضة ؾطز آثي زض ؾغح ػكَض اتشبص  92ي ؾوي ّوَضاغیغ هبّیبى ؾطز آثي( ػِ زض ؾبف ت)ؾپ  VHSهظبثلِ ٍ ػٌتطف ثیوبضي  -2

 یي ثیوبضي زض ؾغح اؾتبى هْبض ٍ تحت ػٌتطف زضآهسُ اؾت.زاهپعقؼي اؾتبى ا ػبضقٌبؾبىاستبز ٍ ثب تالـ 

 ثِ اؾتبى ػِ ثب اطساهبت الظم ایي ثیوبضي ًیع ػٌتطف ؿطزیسُ اؾت. 94ٍضٍز ؾَیِ خسیس ثیوبضي تت ثطسؼي زض ؾبف  -3

زضنسي زض  22 ثب ضقس 1395هیلیَى ًَثت ؾط زض ؾبف 8/12ثِ  92هیلیَى ًَثت ؾط زض ؾبف  5/10ٍاػؿیٌبؾیَى زام اظ  اسعایف -4

 ،قبضثي ،قبضثي ثالهتي ،تیلطیَظ ،ثطٍؾلَظ ،آًتطٍتَػؿوي،  آؿبالػؿي، آثلِ، كوپي اؾؼیي،  PPRحَظُ ّبي ٍاػؿیٌبؾیَى تت ثطسؼي، 

 .طبًظبضیب ٍ ّبضي
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 ػولىشد حَصُ هٌاتغ طثيؼي:

 

 95لغايت  92آهاس ٍ ػولىشد اداسُ ول هٌاتغ طثيؼي ٍ آتخيضداسي اص ػال 

 ٍاحس كیتًبم سجب ضزیز
 پیكطست سیعیؼي

 اسعایف/ػبّفزضنس  95ؾبف  92ؾبف 
 15 63 55 زضنس حشبات ٍ حوبیت اظ خٌـلْب ٍ هطاتت 1

 23 37000 30000 ّؼتبض اخطاي عطحْبي هطتجساضي ٍ هسیطیت پبیساض هطاتت 2

 90 10500 5500 ّؼتبض خٌـلؼبضي ٍ خٌـلساضي 3

 23 405000 330000 ّؼتبض آثریعزاضي ٍ آثرَاًسضي 4

 67 10000 6000 ّؼتبض هویعي اضاضي ٍ تشؼیغ هؿتثٌیبت 5

 100 40000 0 ّؼتبض احیبء ضٍیكـبّْبي هطتجي ٍ تَؾجِ ؿیبّبى زاضایي 6

 

ثب اخطاي عطحْبي  تي زض ّؼتبض ثَز 12زض ثرف آثریعزاضي هیعاى سطؾبیف ذبع اؾتبى ػِ زض ثطًبهِ چْبضم زض حسٍز  *

 ػبّف یبستِ اؾت. تي دس ّىتاس 10 آثریعزاضي ایي هیعاى ثِ

 97پطٍغُ اذص ؾٌس هبكؼیت اضاضي هلي ثِ ًبم زٍكت خوَْضي اؾالهي ایطاى اظ زیـط پطٍغُ ّبي هْن ٍ ػلیسي ثَزُ ػِ حسٍز  *

ؾٌس اذص  ّىتاس هيليَى 6/1ّىتاس اساضي هٌاتغ طثيؼي تالغ تش  هيليَى 7/1حذٍد آى اخطا ؿطزیسُ ثِ ثجبضت زیـط اظ  زضنس

یسُ ٍ ثؿتط الظم خْت اخطاي پطٍغُ ػبزاؾتط هٌبثت عجیجي سطاّن ؿطزیسُ اؾت كصا هي علجس اؾتبى زض ظهیٌِ ًبٌهیي اثتجبض ؿطز

 الظم ثطاي ایي پطٍغُ اطسام خسي ثجوق آٍضز.

 

 گضاسؽ ػولىشد ؿيالت: -

 ،زضنسي  12ثب ضقس  1395ّعاض تي زض ؾبف  1/16ثِ  92ّعاض تي زض ؾبف  4/14اسعایف تَكیس تَكیسات قیالتي اظ 

تَليذ هاّي ػشداتي ستثِ زض هیبى اؾتبى ّبي دیط ؾبحلي ٍ زض  تَليذ هاّياى گشهاتي ستثِ اٍلزض اؾتبى ػطهبًكبُ ّواٌیي 

 زض ثیي اؾتبى ػكَض ضا زاضا هي ثبقس. پٌجن

 

 :اّن الذاهات اًجام ؿذُ جْت تَػؼِ ٍ ػاهاًذّي فؼاليتْاي آتضي پشٍسي
 

 هبّي ؾطزآثي ضیدبة هدتوت پطٍضـ  ؾبهبًسّي -1

اًدبم هغبكجبت ، اذص هدَظّبي الظم ٍ اخطاي پطٍغُ پطٍضـ هبّي زض طشؽ زض زضیبچِ ؾسّبي هرعًي دیط قطة ظاؿطؼ  -2

 یالًذطة ٍ قْساي ؿوٌبم ؾطپق شّبة ٍ آظازي زض زاالَّ.ؿ

 تي زض ؾبف 620اخطاي ذظ اًتظبف ثطص هعاضة هدتوت پطٍضـ هبّي ؾطزآثي زاضیبى ثِ اطسیت  -3

 ي سبظ ًْبیي قجؼِ اًتظبف ثطص هدتوت پطٍضـ هبّیبى ؿطهبثي قْساي طهطقیطیياخطا -4

 ضاُ اًساظي ٍاحس هبّیبى ظیٌتي زض زّؼسُ اطتهبزهظبٍهتي -5
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 اهَس ػـايشي: تخؾدس  تذتيش ٍ اهيذدٍلت  هْوتشيي الذاهات

ف ثب ّوؼبضي تكؼق ّبي ثكبیطي ثِ نَضت هیلیبضز ضیب 55زض ایي ضاؾتب عي چْبض ؾبف اذیط ثب اثتجبضي ثطاثط  آتشػاًي ػياس: -1

ذبًَاض ثكربیط ٍ زاهْربي   6000زؾتـبُ ػبهیَى آثطؾبى تبهیي آة قطة ثیف اظ   40الیٌظغت ٍ هؿتوط ؾبالًِ  ثب ثؼبضؿیطي حسٍز 

 هتطهؼجرت آة  1200آًْب ثِ نَضت ؾیبض زض ًظبط ییالطي ٍ طكالطي زاذق ٍ ذبضج اؾتبى ثرِ اًدربم ضؾربًیسُ ٍ ضٍظاًرِ ثریف اظ      

 آقبهیسًي ؾبكن ثیي ذبًَاضّبي ثكبیط اؾتبى تَظیت قسُ اؾت. 

ٍ ًیع ضطٍضي ثَزى ٍخَز ایي ضاُ ّب ثِ هٌبَض تؿْیق زض تا تَجِ تِ ًياص ػـايش تِ ساّْاي استثاطي جْت تشدد خَد ٍاحـام  -2

ػیلَهتط اظ ایرق   286طزاضي ثیف اظ اضائِ ذسهبت اظ طجیق آثطؾبًي ؾیبض، ؾَذت ضؾبًي،ؿبظ ضؾبًي ٍ...  ًـْساضي، تجویط، ٍ ضیعـ ث

 هیلیبضز ضیبف اًدبم پصیطستِ اؾت. 8ضاُ ّبي ثكبیط ثب ّعیٌِ اثتجبض 

ِ الؼالي( ػالٍُ تش احاذا   َتات ػفش همام هؼظن سّثشي ) هذظلهيلياسد سيال اص هحل هل 22تا اختلاف اػتثاسي هؼادل  -3

ػیلَهتط اظ ضاّْبي ثكبیطي قْطؾتبًْبي نحٌِ، ؿیالًذرطة،    310ظ ثیف ا  ّاي استثاطي ػـايشاػتاى دٌِّ پل دس هؼيش ساُ 27

 زاالَّ، ثالث ثبثبخبًي، ؾطپق شّبة ًیع هَضز احساث، هطهت، ًـْساضي ٍ ثبظؿكبیي ططاض ؿطستِ اًس.

 هطهت، ًـْساضي ضاُ ثكبیط )ػیلَهتط( تجساز پق احساث قسُ )زٌِّ( ؾبف

1392 10 84 

1393 12 158 

1394 5 33 

1395 0 35 

ٍ ؾبهبًسّي ثِ ٍضجیت هَخرَز ٍ اضائرِ ذرسهت ثیكرتط ثرِ ایري طكرطهَكس        دس ساػتاي تؼشيغ دساهشگاصسػاًي تِ ػـايش  -4

ٍخلَؿیطي اظترطیت خٌـلْب ٍهطاتت ثب پیـیطي ّبي ثِ ثوق آهسُ ػوغ ثِ حوق ؿبظضؾبًي ثرِ ثكربیط زض طبكرت عرطح ؾرَذت      

 ذبًَاض اظ ثكبیط تحت پَقف ایي عطح ططاض ؿطستِ اًس.   2500ز ضیبف ثیف اظ هیلیبض 8/2سؿیلي عي چْبض ؾبف اذیط ثب ّعیٌِ ػطز 

اخرطاي ثٌرس ّؿرتِ ضؾري ثرب        1394زض ؾبف  12ٍ  10هیلیبضز ضیبف اظ هحق هبزُ  8.5ثب اذتهبل اثتجبض  احذا  تٌذ خاوي : -5

 بیطي زؾت ؾیت قْطؾتبى زاالَّ.ّعاض هتطهؼجت زض هٌغظِ ثك56ؾطضیع ثتٌي ثِ هٌبَض تبهیي آة زام ثكبیط ثب حدن شذیطُ 

 60ثرِ هیرعاى    1394)ثحرطاى( زض ؾربف   12ٍ  10: اظ هحق اثتجبضات هبزُ پشداخت تؼْيالت اسصاى ليوت تشاي ػـايش وَچٌذُ -6

زض ایي ضاؾتب ثكبیط زضیبست ػٌٌسُ  .هیلیبضز ضیبف تؿْیالت  خْت پطزاذت ثِ ثكبیط ػَچطٍ ذؿبضت زیسُ اظ حَازث دیطهتططجِ

 هصػَض هجبزضت ثِ پطٍاضثٌسي زام ؾجغ عي زٍ ًَثت زض ّط ؾبف ًوَزُ اًس.تؿْیالت 

 سأع دام ػـايش. ّضاس 520 تيؾ اص  ػـايش دام تيوِ -7
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 : كٌؼت ٍ هؼذى

 ٍضؼيت هَجَد كٌؼت اػتاى ٍ ػولىشد دٍلت تذتيش ٍ اهيذ

 پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي نٌجتي
 تجساز

 )سظطُ(

 ؾطهبیِ ؿصاضي

 )هیلیبضز ضیبف(

 اقتذبف

 )ًشط(

 ٍ اهیس زٍكت تسثیط

 تبػٌَى( 1/6/92)اظ تبضید 

295 5517 3330 

 26262 30171 710 31/5/92اظ اثتسا تب 

 29592 35688 1005 هدوَة

 %11 %15 %30 ؾْن زٍكت تسثیط ٍ اهیس اظ هدوَة

 

 خَاظ تبؾیؽ نٌجتي
 تجساز

 )سظطُ(

 ؾطهبیِ ؿصاضي

 )هیلیبضز ضیبف(

 اقتذبف

 )ًشط(

 اهیس ٍ زٍكت تسثیط

 تبػٌَى( 1/6/92)اظ تبضید 

967 137067 23451 

 203669 187563 6134 31/5/92اظ اثتسا تب 

 227120 324630 7101 هدوَة

 %10 %42 %14 ؾْن زٍكت تسثیط ٍ اهیس اظ هدوَة

 

 ا فشاّن گشديذُ اػتشهگا پشٍطُ ّاي كٌؼتي وِ همذهات آًْا تشاي اج

 ًبم عطح
 قْطؾتبى 

 هحق اؾتظطاض
 اطسیت اؾوي تَكیسي هحهَف

 ٍاحس

 ؾٌدف 

 هیعاى ؾطهبیِ ؿصاضي

 )هیلیَى  ضیبف(

 اقتذبف

 )ًشط(

 1000 111957200 تي 170000 ؿبظٍئیق ٍ ... -ثٌعیي  ػطهبًكبُ پبالیكـبُ آًبّیتب

پتطٍقیوي اؾالم 

 آثبز
 2500 41640000 تي 730000 پلي اتیلي ٍ پلي پطٍپیلي اؾالم آثبز

 اػت آغاص گشديذُ  ى وشهاًـاُ وِ فؼاليت اجشائي آًْاتاطشح ّاي هْن كٌؼتي  اػ

 ًبم عطح
 قْطؾتبى 

 هحق اؾتظطاض
 اطسیت اؾوي هحهَف تَكیسي

 ٍاحس

 ؾٌدف 

 هیعاى ؾطهبیِ ؿصاضي

 )هیلیَى  ضیبف(

 اقتذبف

 )ًشط(

عطح تَؾجِ 

 پتطٍقیوي ػطهبًكبُ
 110 5880000 تي 660000 ػَز اٍضُ ٍ آهًَیبع ّطؾیي

 یيّطؾ شٍة آّي ثیؿتَى
اًَاة قوف سَالز ؾبزُ ػطثٌي ٍ 

 ػن آكیبغي
 256 838000 تي 200000

ؿؿتطـ ؾَذت 

 ؾجع
 135 698821 تي 76000 ثیَاتبًَف ػطهبًكبُ

 4001 161014021 هدوَة
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 طشح ّاي كٌؼتي  هْن اػتاى وشهاًـاُ وِ دس دٍلت تذتيش ٍ اهيذ تِ تْشُ تشداسي سػيذُ اًذ

 ًبم عطح
 قْطؾتبى 

 هحق اؾتظطاض
 هَف تَكیسيهح

اطسیت 
 اؾوي

 ٍاحس
 ؾٌدف 

 هیعاى ؾطهبیِ ؿصاضي
 )هیلیَى  ضیبف(

 اقتذبف
 )ًشط(

 ّطؾیي ؾیوب سَالز خْبى
هیلـطز آخساض ثِ نَضت ػالر یب 

 قبذِ اي اظ خٌؽ سَالز
 56 684950 تي 200000

سطـ ظاؿطؼ 
 ػطهبًكبُ

 53 73989 هتطهطثت 278000 سطـ هبقیٌي ػطهبًكبُ

 155 72500 زؾتـبُ 1000000 اًَاة طغجبت اكؼتطًٍیؼي ػطهبًكبُ ًیطٍي دطة

خْبى نٌجت 
 ػطهبًكبُ

 ّطؾیي

طغجبت هبقیي ًَضز،اؾؼلت سلعي،اؾؼلت 
سَالزي،زػق هربثطاتي،اؾؼلت سلعي 

زؾتـبُ ًَضز،ًَاض -تدْیعات نٌبیت
 ًظبكِ،خطثظیق ًهت قسُ ثط ضٍي قبؾي

 54 79900 تي 31000

سطـ ًـیي ضخ 
 زاالَّ

 25 72050 هتط هطثت 60000 بقیٌيسطـ ه ػطهبًكبُ

 343 983389 هدوَة

 طشح ّاي هْن ٍ اثش گزاس دس دػت اجشاي تخؾ كٌؼت ٍ هؼذى

 ًام هجشي ػٌَاى طشح  سديف
ًام هحلَل تَليذي يا 
 خذهت اسائِ ؿذُ 

ًام 
 ؿْشػتاى 

 گزاسي ول ػشهايِ
 )هيلياسد سيال( 

پيـشفت 
 فيضيىي

 )دسكذ( 

 ػال ؿشٍع
 اؿتغال
 )ًفش(

 ٍة آّي خْبًجرف قؼطيش 1
خْبًجرف 

 قؼطي
 1220 1395 80 134488 ػطهبًكبُ  شٍة آّي

2 
قطػت الؾتیغ پیكطٍ 

 ظاؿطؼ
 ؾجیس سطظازًیب

تَكیس تبیطّبي ضازیبف 
 ؾیوي ؾَاضي

 2000 1395 35 74000 ػطهبًكبُ 

 165 1394 72 34000 ػطهبًكبُ  طَعي آكَهیٌیَهي ٍضزي آضـ حض ظهعم ػطهبًكبُ 3

 ظاى پبضؼ زیعفذَزضٍؾب 4
هحوسثلي 

 ضیبًیب
ػبهیَى ٍ ػبهیَى 

 ػكٌسُ
 300 1395 - 14350 ػطهبًكبُ 

 107 1388 72 927 ّطؾیي  ػبدص تؿت الیٌط ؾلیوبًیبى ثیؿتَى تبهیي 5

6 
قطػت ایطاى ذَزضٍ 

 ػطهبًكبُ
 750 نحٌِ  تَكیس پػٍ پبضؼ هحوس هلؼي

آهبزُ ثْطُ 
 ثطزضاي

1390 200 

 ایلیب شضت  7
طسم ذیط 

 حوسي ه
اًَاة سطآٍضزُ ّبي 

 شضت
 400 1389 77 550 نحٌِ 

8 
 3098تجبًٍي 

) هدتوت شٍة قْساي 
 ػطهبًكبُ(

 135 1394 63 550 نحٌِ  سَالز آكیبغي  احؿبى ًبطي

 ظضیي ػَز ػطهبًكبُ  9
ؾیس نبزص 

 هجهَهي الضي
ػَز اٍضُ ثب پَقف 

 ؿَؿطزي 
 80 1394 22 550 ّطؾیي 

 ؿطٍيثلي ذ ػبدص هجسًي ذؿطٍي 10
ػبدص اظ ػطثٌبت 

 ػلؿین
اؾالم 

 آثبز
480 35 1392 37 

 100 1395 40 355 ػطهبًكبُ  اًَاة زاضٍ هیطّبقوي زي پكتیجبى نٌبیت هِ زي 11

 150 1390 5 320 ػطهبًكبُ  طغجبت ثتًَي ذبل ؾٌؾ ؾشیسي قطػت ذبًِ ؾبظي ایثبض 12

 102 1393 17 283  ػطهبًكبُ ضة ؿَخِ سطًـي تطثیت زیسُ ػكت ٍ نٌجت قبزچیي 13

 20 1387 79 179 ػطهبًكبُ  اًَاة ًبى سبًتعي نالحي ًبى آٍضاى ّیَاي ظاؿطؼ 14

15 
عطح تَؾجِ ثِ آسطیي ؿبظ 

 تیؿشَى
 ثیـلطي

تَكیس ّوعهبى ثطص ٍ 
 حطاضت

 36 1393 16 73 ػطهبًكبُ 

   29855 جوغ
  

5052 
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 آهاس احياي ٍاحذ ّاي تَليذي ٍ تىويل طشح ّاي ػشهايِ گزاسي طي ػال ّاي 1392  تا  1395

 تؼذاد تخؾ ؿشح گضاسؽ سديف

تؼذاد اؿتغال ايجاد  هيضاى ػشهايِ گزاسي اًجام ؿذُ)هيلياسد سيال(

 ؿذُ
 ػشاًِ اؿتغال

 تؼْيالت دسيافتي آٍسدُ هتماضي

1 
ٍاحذّاي غيشفؼالي  وِ 

 احياءؿذُ اًذ.

 0.94 4091 879 2954 130 كٌؼت ٍ هؼذى

 1.41 601 705 140 211 وـاٍسصي

 0.00 0 0 0 0 خذهات

 1.00 4692 1584 3094 341 جوغ

2 

ٍاحذّايي  وِ تا ووتش اص 

ظشفيت اػوي  فؼال تَدُ 

 ٍاستماءظشفيت پيذا وشدُ اًذ.

 1.27 1389 788 980 50 كٌؼت ٍ هؼذى

 0.89 329 235 58 195 وـاٍسصي

 0.00 0 0 0 0 خذهات

 1.20 1718 1023 1038 245 جوغ

3 
طشح ّاي ػشهايِ گزاسي وِ 

 تِ تْشُ تشداسي سػيذُ اًذ.

 1.74 3915 1806 5025 297 كٌؼت ٍ هؼذى

 0.45 15762 5903 1239 8534 وـاٍسصي

 0.00 0 0 0 0 خذهات

 0.71 19677 7709 6264 8831 جوغ

 جوغ ول
 

9417 10396 10316 26087 0.79 

 هجوَع كٌؼت ٍ هؼذى 
 

477 8959 3473 9395 1.32 

 هجوَع وـاٍسصي
 

8940 1437 6843 16692 0.50 
 

 1395 تا  1392ولىشد احياي ٍاحذّاي غيشفؼال دس ػال ّاي ػجذٍل تشؽ ؿْشػتاًي 

 ػْن ؿْشػتاى اص احياء جوغ ّش ؿْشػتاى ٍاحذّاي احياء ؿذُ تخؾ وـاٍسصي تخؾ كٌؼت ٍ هؼذىٍاحذّاي احياء ؿذُ  ًام ؿْشػتاى سديف

 7/92 27 22 5 م آتاد غشباػال 1

 0/88 3 1 2 پاٍُ 2

 1/47 5 5 0 ثال  تاتاجاًي 3

 0/29 1 0 1 جَاًشٍد 4

 3/81 13 8 5 داالَّ 5

 9/68 33 29 4 سٍاًؼش 6

 13/20 45 40 5 ػشپل رّاب 7

 4/69 16 9 7 ػٌمش 8

 4/11 14 3 11 كحٌِ 9

 0/88 3 2 1 للشؿيشيي 10

 33/43 114 40 74 وشهاًـاُ 11

 4/11 14 10 4 وٌگاٍس 12

 11/73 40 35 5 گيالًغشب 13

 3/81 13 7 6 ّشػيي 14

  100  341 211 130 هجوَع
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تؼذادي اص ٟٕٔتشيٗ ٚاحذٞبي التصبدي وٝ پس اص سبَ ٞب تٛلف ٚ سوٛد، ثب سفغ ٔٛا٘غ تِٛيذ  اص جّٕٝ تضسيك تسٟيالت ٚ تأٔيٗ ٔٛاد 

 ضشوت آسد ،ثبصٌطتٙذ ػجبستٙذ اص: ٚاحذ سٚغٗ وطي ضشوت ٘بصٌُ، ٔجتٕغ ضيٕيبيي ثيستٖٛ اِٚيٝ دس دِٚت يبصدٞٓ ثٝ چشخٝ تِٛيذ

غشة، ضشوت ٌيتي افشٚص ٚ  ، تِٛيذ وبثُ پٛيب سٙمش ٔشغبة صٙؼتي ، ضشوت ٞبي ٞٛٔبٖ ٚ ثٛٔبٖ، وطتبسٌبٜ وشٔب٘طبٜ ثيستٖٛ، سٚص٘ٛش

... 

يالت ٔصٛة سفش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشي)ٔذظّٝ اِؼبِي( ثٝ استبٖ ٚ تٕذيذ ٔيّيبسد سيبَ تسٟ 7000دس صٔيٙٝ سٚ٘ك ثخطي ثٝ تِٛيذ ثب جزة 

ٔيّيبسد سيبَ تسٟيالت اص ٔحُ سٚ٘ك تِٛيذ ٔٙجش ثٝ احيبء ٚاحذٞبي ساوذ ٚ ٕٞچٙيٗ تذاْٚ تِٛيذ  1800يه سبِٝ آٖ ٚ ٘يض جزة حذٚد 

 .ٚ تٛسؼٝ ٚاحذٞبي صٙؼتي ٚ وطبٚسصي ٚ خذٔبتي ٌشديذٜ است

 هؼذى : حَصُ 

ّعاضػیلَهتطهطثت هؿبحت اظ ًبط ظهیي قٌبؾي زض زٍ ظٍى سجبف ظاؿطؼ ٍ ؾٌٌسج ؾیطخبى ٍاطت  25ؾتبى ػطهبًكبُ ثب : ا اًذيغ -

ًَة هبزُ هجسًي زض اؾتبى ػطهبًكبُ هَخَز اؾت . زض حَظُ اػتكبر  20ًَة هبزُ هجسًي هؼكَسِ زض ػكَض  68ؿطزیسُ ٍ اظ 

ّعاضػیلَهتطهطثت(  قٌبؾبیي قسُ اؾت ػِ اظ  25زضنس هؿبحت اؾتبى ) اًسیؽ ّبي هجسًي ثبتَخِ ثِ آهبض هَخَز ػوتط اظ یغ

 6700پٌِْ اوتـافي تِ هؼاحت تيؾ اص  4هتَؾظ ػكَضي ثؿیبض پبییي تط اؾت كصا ثِ هٌبَض قٌبؾبیي اًسیؽ ّبي هجسًي ، 

گ تضئيٌي ، دٍلَهيت ، ويلَهتشهشتغ دس ػطح اػتاى جْت ؿٌاػايي ٍ پي جَيي هَاد هؼذًي فلضي ٍ غيشفلضي ، ليشطثيؼي ، ػٌ

 هٌگٌض ٍ ... تؼشيف ؿذُ اػت وِ هشاحل اجشايي آى دس دػت الذام هي تاؿذ . 

  

ًَة هبزُ هجسًي زض اؾتبى ػطهبًكبُ اػتكبر ؿطزیسُ ٍ زض  20ًَة هبزُ هجسًي قٌبؾبیي قسُ زض ػكَض حسٍز  68: اظ  واًؼاس -

هیلیَى تي ثب اؾترطاج اؾوي ؾبالًِ  1070بثت هجسًي اؾتبى حسٍز حبف ثْطُ ثطزاضي هي ثبقس ػِ زض حبف حبضط شذیطُ طغجي هٌ

 هیلیَى تي هي ثبقس . 17.4

 آهاس ولي هؼادى اػتاى : -

 ؿاخق ػٌَاى
ػولىشد اص اتتذا تا 

 اتتذاي دٍلت ياصدّن
 ػولىشد دٍلت ياصدّن

دسكذ تغييش ًؼثت تِ 

 ول

تؼذاد پشٍاًِ تْشُ 

 تشداسي كادسُ
 16 42 217 پشٍاًِ تْشُ تشداسي

 22 284 1016 هيلياسد سيال ػشهايِ گزاسي

 15 375 2205 ًفش اؿتغال

 - 55 1015 هيليَى تي رخيشُ لطؼي

 - 3 4/14 هيليَى تي اػتخشاج ػالياًِ
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 :ؿْشن ّاي كٌؼتي 

 ؿاخق ّاي خذهات حوايتي كٌايغ وَچه

 ٍاحذ ػٌجؾ هَضَع
تجويؼي اص آغاص تا 

 92اتتذاي ػال 
 96تا  92

دسكذ تغييش ًؼثت 

 تِ ول

تجساز ٍاحسّبي نٌجتي ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾیسُ هؿتظط 

 زض قْطػْب ٍ ًَاحي نٌجتي
 32 125 261 ٍاحس

اقتذبف ٍاحسّبي نٌجتي ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾیسُ 

 هؿتظط زض قْطػْب ٍ ًَاحي نٌجتي
 16 1313 6775 ًشط

ؾطهبیِ ٍاحسّبي نٌجتي ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾیسُ 

 ْب ٍ ًَاحي نٌجتيهؿتظط زض قْطػ
 28 1837 4661 هیلیبضز ضیبف

 40 4 6 ذَقِ تجساز ذَقِ ّبي قٌبؾبیي قسُ
 

 ؿاخق ّاي تَػؼِ ؿْشوْا ٍ ًَاحي كٌؼتي ٍ اهىاًات صيش تٌايي

 دسكذ تغييش ًؼثت تِ ول 96تا 92 92اص آغاص تا اتتذاي  ٍاحذ ػٌجؾ ؿاخق

 27 233 631 ططاضزاز اًجظبز ططاضزاز

 21 94 361 ّؼتبض قسُهؿبحت ٍاؿصاض 

 32 125 261 ٍاحس ٍاحسّبي ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾیسُ

 22 44 155 ّؼتبض هؿبحت  ثْطُ ثطزاض

 16 3 16 قْطع/ًبحیِ ثْطُ ثطزاضي اظ قْطع/ًبحیِ )آهبزُ ٍاؿصاضي(
 

 ؿاخق ّاي هالي

 دسكذ تغييش ًؼثت تِ ول 1396تا  1392اص  1392ػال اص آغاص تا  ٍاحذ ػٌجؾ ؿاخق

 58 564 395 هيلياسد سيال ثاسات اػتاًي تخليق يافتِاػت

 

 تَضيحات:

  ميليارد ريال مي باشذ كه در جذول فوق تمامي مبلغ تخصيص يافته مفروض شذه است. 933مبلغ  5931اعتبارات مصوب سال  

  ميليارد ريال بوده است 931مبلغ  39مجموع اعتبارات استاني تخصيص يافته از آغاز تا ابتذاي سال. 

  درصذ كل  66ميليارد ريال( حذود  163)  31و مصوب  33و  39و  39مجموع اعتبارات استاني تخصيص يافته طي سه سال

 .شود اعتبارات تخصيصي استاني به شركت را شامل مي

  ليوت تيـتش  1395تِ هٌظَس تـَيك ػشهايِ گزاسي، ًِ تٌْا دس ػٌَات اخيش افضايؾ ليوت صهيي ؿْشن كٌؼتي ٍجَد ًذاؿتِ تلىِ دس ػال ،

 ؿْشوْاي كٌؼتي اػتاى تِ ًلف واّؾ يافتِ اػت.

 

 هٌاتغ تخليق يافتِ تِ كٌايغ وَچه:

ضشوت ضٟشوٟبي صٙؼتي ٔيّيٖٛ سيبَ جٟت اسائٝ خذٔبت حٕبيتي ثٝ صٙبيغ وٛچه اص ٔحُ ٔٙبثغ داخّي  5700ثيص اص 

  ايٗ ٔجّغ دٚ ثشاثش ضذٜ است. (1394)ٔصشف ضذٜ وٝ ٘سجت ثٝ سبَ ٌزضتٝ
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 تجاست خاسجي:

 

  هیلیبضز زالضنبزضات ػبال ّبي دیطًشتي اظ عطیض هطظّبي اؾتبى ػطهبًكبُ  3/10بزف هدوَثبً هج 95تب  92عي ؾبف ّبي

زضنس هدوَة نبزضات ػكَض ثِ ثطاص اظ عطیض  50ضتجِ اٍف ػكَض زض نبزضات ثِ ػكَض ثطاص )ّوَاضُ نَضت ؿطستِ اؾت. 

 هطظّبي اؾتبى ػطهبًكبُ اًدبم قسُ اؾت(

 

 ثش گزاس دس حَصُ تجاست خاسجي اص اتتذاي دٍلت هحتشم تذتيش ٍ اهيذ تا وٌَى :تـشيح الذاهات ؿاخق ٍ هْوتشيي پشٍطُ ّاي ا

  ؾبف خبضي. زضضاُ اًساظي ٍ استتبح پبیبًِ هؿبسطي زض هطظ ضؾوي پطٍیعذبى ٍ پیف ثیٌي ثْطُ ثطزاضي ؾبكي تدبضي 

  شِ ٍ ضػَز.ؾبف ٍط 7آدبظ سجبكیت ضؾوي ثبظاضچِ هطظي ؾَهبض ٍ تؼویق ظیطؾبذت ّبي ایي ثبظاضچِ پؽ اظ 

  1394ضاُ اًساظي ؿوطع ثبظاضچِ هطظي ؾَهبض زض ؾبف 

 ِنبزضاتي اؾتبى-ؿصاضي ٍ ًوبیكـبُ تَاًوٌسیْبي تَكیسي ثطپبیي ّوبیف سطنتْبي ؾطهبی  

 ذطیس، ًهت ٍ ضاُ اًساظيX-ray  1394ػبهیًَي ؿوطع پطٍیعذبى زض ؾبف 

  ٍ ثِ هدلؽ قَضاي اؾالهي .ّیئت هحتطم زٍكت  تَؾظ آىاضؾبف الیحِ تهَیت هٌغظِ آظازتدبضي زض ّیئت هحتطم زٍكت 

 . زض زؾت ثطضؾي ثَزى هغبكجبت ایدبز هٌغظِ ٍیػُ اطتهبزي اٍضاهبًبت 

  هطظضؾوي.هطظ پؽ اظ چْبض ؾبف اظ نسٍض هدَظٍاؿصاضي هحسٍزُ ؿوطع پطٍیع ذبى ثِ ؿوطػبت اؾتبى ٍ ؾبهبًسّي ایي 

  ِپطٍیعذبى ٍ قطٍة ثولیبت ثوطاًي) اظخولِ  تؿغیح هحَعِ، احساث زضة ٍضٍز ّؼتبضي ٍاؿصاض قسُ ثِ ؿوطع  40هحهَض ًوَزى هحَع

 1394ٍ..( زض هحَعِ ؿوطػي اظ ؾبف  احساث ٍ ضاُ اًساظي زٍ زؾتـبُ ثبؾؼَف ػبهیًَي زض ٍضٍزي ؿوطع،ٍ ذطٍج 

 ُضاُ اًساظي نسٍض ضٍازیس زض سطٍزؿبُ قْیس اقطسي انشْبًي ػطهبًكب 

 ؾَاضي خْت ؿوطع پطٍیعذبى .اذص هدَظ ضٍیِ  ٍضٍز هَطت ذَزض ٍ 

 اسعٍزُ قسى ؿوطع ػطهبًكبُ ثِ ؿوطػبت نبزضػٌٌسُ سطـ زؾتجبر 

 اسعٍزُ قسى ؿوطع ػطهبًكبُ ثِ ؿوطػبت نبزضػٌٌسُ سطآٍضزُ ّبي ًشتي 

 ُپیـیطي اؾتظطاض ؿوطع تدبضي سطٍزؿبُ ػطهبًكب 

 كادسات ) اظْاس ؿذُ دس گوشوات وشهاًـاُ + ػايش گوشوات (  خشٍجي اص هشصّاي اػتاى وشهاًـاُ

 )هيليَى دالس(اسصؽ -( )هيليَى  تيٍصى

 ػال
 95ػال  94ػال  93ػال  92ػال

 اسصؽ ٍصى اسصؽ ٍصى اسصؽ ٍصى اسصؽ ٍصى

 946 5/3 1373 4/4 1069 1/4 972 9/3 كادسات اصتاصاسچِ ّا ٍ گوشوات  اػتاى

كادسات ػايش گوشوات وـَس  خشٍجي اص 

 هشصّاي اػتاى
2/4  2080 4/3  1337 1/4 1568 1/2 916 

هجوَع كادسات اص تاصاسچِ ّا ٍ گوشوات اػتاى 

ٍ ػايش گوشوات وـَس خشٍجي اص هشصّاي 

 اػتاى

8/1 3052 5/7  2406 5/8 2941 6/5 1862 
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 . اذص هدَظ ضٍیِ تطاًعیت ذبضخي )هظهس( خْت ؿوطع پطٍیعذبى 

 ٍیِ نبزضات طغجي زض ؿوطع پبٍُ.ضاُ اًساظي ض 

 .)َهَاسظت ٍظاضت ػكَض ثب اًدبم هجبزالت تدبضي زض سطٍزؿبُ ػطهبًكبُ )ػبضؿ 

     ثٌس سیوبثیي اؾتبًساضاى زٍ  18ػِ هٌدط ثِ اًجظبز تشبّن ًبهِ اي زض  10/7/95ؾشط اؾتبًساض زیبكي ثِ اؾتبى ػطهبًكبُ زض هَضخ

 اؾتبى ؿطزیس.

 ثِ هٌبَض ثبظؿكبیي ؿطا  ٍثلٌسهست نبزضاتهست ،هیبى هست تسٍیي ثطًبهِ ّبي ػَتبُ  ثبّسر تكؼیق هیعترههي ػكَضثطاص

  هطظ ذؿطٍي.

  اظخولِ  ثبكظَُ ٍ تالـ زضضاؾتبي ضًٍض ٍ قؼَسبؾبظي آًْب هیعػبالیي زض اؾتبى ٍ قٌبؾبیي پتبًؿیلْبي 100تكؼیق

 …ثَطلوَى ٍ هطح،ثؿق،

 ٍیِ ّبي ؿوطػي ثِ هٌبَض تؿْیق ، ضٍاًؿبظي ٍ قشبسیت زض اضائِ ذسهبت ؿوطػي اخطاي ؾبهبًِ خبهت اهَض ؿوطػي  زض ػلیِ ض

 1393زضؾبف 

  ، ضاُ اًساظي پٌدطُ ٍاحس تدبضت سطاهطظي خْت نسٍض هدَظّبي الظم اظ عطیض ؾبیط زؾتـبّْبي ّودَاض زض ضاؾتبي  تؿْیق

 1393 ضٍاًؿبظي ٍ قشبسیت زض اضائِ ذسهبت ؿوطػي زض ؾبف

  ( 95 – 93ّعاض ضاؼ ؿَؾشٌس ظًسُ ثِ ذبضج اظ ػكَض )عي ؾبف ّبي  700نبزضات ثیف اظ 

 

 :  1395گضاسؽ ػولىشد تاصاسچِ ّاي هَلت هشصي اػتاى دس ػال 

 هثلغ ٍاسيضي تِ حؼاب هشصًـيي تؼذاد واست هثادلِ ؿذُ تاصاسچِ

154400 154400 پطٍیعذبى  

 354594 284458 قَقوي

134930 تیلِ ػَُ  184940 

 304252 244131 قید نلِ

 100,186 81,919 جوغ
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 : تاصسگاًي داخلي 

ًرطخ ترَضم اؾرتبى     زضنرس ضؾریسُ ٍ زض آى حربف،    10زضنرس ثرِ ظیرط     40ًطخ تَضم ػكَض عي زٍكت تسثیط ٍ اهیس اظ ثبالي 

 ًیع ثِ هطاتت ػبّف زاقتِ اؾت. 1395هبِّ ًرؿت ؾبف  8عيًؿجت ثِ هیبًـیي ػكَض 

 هاُ
ًشخ تَسم 

 وـَس

ًشخ تَسم 

 اػتاى

 7/9 8/10 95سطٍضزیي 

 2/9 2/10 95اضزیجْكت 

 7/8 5/9 95ذطزاز 

 3/8 9 95تیط 

95هطزاز  8/7 8 

95قْطیَض  8/3 7/7 

95هْط   7/9 7/4 

95آثبى   7/5 7/3 
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 1395 تَصيغ الالم اػاػي دس ػال 

 ؿشح واال هيضاى تَصيغ ؿذُ ٍاحذ

3415 تي  اًَاة ثطًح  

يت  1310  قؼط 

ٍاضزاتي ؿَقت ططهع هٌدوس  42500 ػیلَ ؿطم  

هٌدوس زاذلي ؿَقت هطح 1122 تي  

 تأهیي ػٌؿطٍ هطح)ظٍاض ػطثالي هجلي(  5000000 طَعي

 

 تَصيغ هيَُ ؿة ػيذ 

ق اظ قطٍة اخطاي عطح تب تَظیت ػبه 96ٍ ضٍظّبي اثتسایي ؾبف  95پیـیطي سطایٌس تْیِ ٍ تَظیت هیَُ ایبم پبیبًي ؾبف 

 :آى ثِ قطح ظیط

  ؾیت زضذتي تي 295ثبكخ ثط 

  تي پطتظبف  945ثبكخ ثط 
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 فٌي ٍ حشفِ اي:آهَصؽ 

 حطسِ اي زض زٍكت تسثیط ٍ اهیس زض ثرف ّبي ذهَني ٍ زٍكتي:ثولؼطزآهَظـ سٌي ٍ 

 :)آهَصؿگاُ ّاي فٌي ٍ حشفِ اي آصاد(  دس تخؾ خلَكي

ًشطزٍضُ  15000ؾبثت آهَظـ هجبزف ثیف اظ  –ًشط  3300000َف ّط ؾبف ثیف اظ آهَظقـبُ زض ع 260ثب ثٌبیت ثِ سجبكیت ثیف اظ 

 آهَظقي زض ؾغح اؾتبى اضائِ هي ؿطزز.

 تخؾ دٍلتي:

 ػاػت( –آهَصؽ)ًفش  ػال سديف
1 1392 5087528 
2 1393 5217387 
3 1394 4853255 
 4322072 1395هبِّ ؾبف  10 4

 

 اػتاى وشهاًـاُ  95-94-93-92-91ْاي ًتايج حاكلِ هؼاتمات هلي هْاست دس ػال

 

 هذال آٍساى اػتاى وشهاًـاُ دسّفذّويي دٍسُ  هؼاتمات هلي هْاست 

 ضزیز ثطؿعیسُ(( ًبم ًبم ذبًَازؿي  ضقتِ  هساف

 1 هحؿي ضضبیي   نبسؼبضي ذَزضٍ عال

 2 ثلي ثؿؼطي عطاحي هٌْسؾي هؼبًیغ عال

 3 اٍیي ضقیسي یغعطاحي ؿطاس ًظطُ

 4  4 هْطزاز ثبثبخبًي طٌبزي ثطًع

 5 ؾبهبى سطذي تبؾیؿبت اكؼتطیؼي ثطًع

 6 هٌَْـ طیوبؾي سٌبٍضي هس ثطًع

 7 پَضیب ٍیؿي خْبى اثبزي عطاحي سضبي ؾجع ثطًع

 8 ؾیٌب اهیطیبى عطاحي سضبي ؾجع ثطًع

 9 ثلي ثي ؾري اتهبالت چَثي هساكیَى استربض

 10 ػیویب پبع طسم قپعيآ هساكیَى استربض

 11 حویس اذـط اهیط اثبزي آػَاتطًٍیغ هساكیَى استربض

 12 كظوبى هحوسي آػَاتطًٍیغ هساكیَى استربض
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 حوسه 

ري و اشتغال  سزماهي گذا
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 الذاهات هْن:

 .1396آى تب سبل تسْيالت خظ اػتجبري سلز هوبم هؼظن رّجزي )هذظلِ الؼبلي( ٍ توذيذ  ريبلهيليبرد  7777تؼييي تٌليق  -1

هَسسِ اػتجبري  ،تٌَع ثخطيذى ثِ تأهيي ٍ تجْيش هٌبثغ هبلي اس عزين هجبدلِ تلبّن ًبهِ ثب ستبد كزهبى اجزايي حضزت اهبم )رُ( -2

 ٍ ثٌيبد هستضؼلبى.هلل 

 .ًوي ّبي كٌي اػتجبري ثزاي ايجبد تحزى ٍ رًٍن اهتػبدي در حَسُ ّبي غٌؼت ٍ  ًطبٍرسي هيليبرد ريبل 277تخػيع  -3

 هحتزم جوَْري ثِ استبى ًزهبًطبُ ًِ تبًٌَى هيليبرد ريبل تسْيالت ثبًٌي اس هحل سلز ريبست 2577اختػبظ هجلؾ  -4

 هیلیبضز ضیبف ثِ ثبًغ ّبي ثبهق هجطسي قسُ اؾت. 2727عطح ثب هجلخ  248تجساز   -

 هیلیبضز ضیبف پطزذت قسُ اؾت. 370جلخ هیلیبضز ضیبف ثب ثبًغ ّبي ثبهق اًجظبز ططاضزاز ػِ ه 443عطح ثب هجلخ  49تجساز   -

 ثب تطٌيل ضَراي هْبرت در سغح استبى ٍ ضْزستبى ّب. ،تَجِ ثِ اكشايص هْبرت ًيزٍي كؼبل ٍ آهبدُ ثِ ًبر -5

اس هحل  1395هيليبرد ريبل تسْيالت هزؼ الحسٌِ ثِ ًويتِ اهذاد اهبم خويٌي)رُ( ػالٍُ ثز سْويِ سبل  577اختػبظ هجلؾ  -6

 زم دٍلت ثِ استبى ًزهبًطبُ.سلز ّيأت هحت

عزح تَسؼِ ًست ٍ ًبر ٍ اضتـبل پبيذار)عزح تٌبپَ(، اهضبي تلبّن ثيي استبًذاري ًزهبًطبُ ثب ٍسارت تؼبٍى، ًبر ٍ ركبُ اجتوبػي  -7

 ٍ سبسهبى تَسؼِ غٌؼتي سبسهبى هلل هتحذ ثب ّذف ايجبد اضتـبل ٍ تَسؼِ استبى. 

 ًلز ثبكٌذُ كزش. 5777شي ثزاي آهَسش كؼبل سبسي ًويتِ كزش ٍ گلين ٍ ثزًبهِ ري -8

 سيز:ثِ ضزح هْن اهتػبدي عزح ّبي تؼذادي اس اكتتبح  -9

ف
سدي

 

 تَضيحات  هحلَل تَليذي هجشي

 هيلگزد سيوب كَالد جْبى 1
عيي سيِ    ،ًلز 56هيليبرد ريبل ٍ اضتـبل  685ثب سزهبيِ گذاري  ،ّشارتي هيلگزد 277تَليذ 

 ري رسيذ.ثِ ثْزُ ثزدا 1395سبل در ارديجْطت 

 كزش هبضيٌي كزش ساگزس ًزهبًطبُ 2
هيليبرد ريبل ٍ اضيتـبل   74ثب سزهبيِ گذاري  ،ّشارهتزهزثغ كزش هبضيٌي 278تَليذ سبالًِ 

 ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ. 1394عي دٍ سبل در آثبى  ،ًلز 53

 ًيزٍي ؿزة 3
تَليذ هغؼبت 

 الٌتزًٍيٌي

هيلييبرد رييبل ٍ    72ثب سيزهبيِ گيذاري    ،يتَليذ يي هيليَى دستگبُ اًَاع هغؼبت الٌتزًٍيٌ

 ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ. 1395عي سِ سبل در  ضْزيَر  ،ًلز 155اضتـبل 

 جْبى غٌؼت ًزهبًطبُ 4
تَليذ تجْيشات غٌؼتي ٍ 

 هغؼبت كلشي
هيلييبرد رييبل ٍ    87ثب سيزهبيِ گيذاري    ،ّشارتي تجْيشات غٌؼتي ٍ هغؼبت كلشي 31تَليذ 

 ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ. 1395ل در  تيز عي يي سب، ًلز 54اضتـبل 

 كزش هبضيٌي ضزًت ًگيي رخ داالَّ 5
 1395ًلز در تيز هيبُ   25هيليبرد ريبل، ٍ اضتـبل  72تَليذ كزش هبضيٌي، ثب سزهبيِ گذاري 

 ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ.

6 
 ًطت ٍغٌؼت پيًَذ ثيستَى پبرس

 ثبؽ هذرى )ٍاثستِ ثِ ثٌيبدهستضؼلبى(

ًليز ٍ   477هيليبرد ريبل ٍ اضيتـبل   2297ثبؽ هذرى، ثب سزهبيِ گذاري  ٌّتبر 4777احذاث 

 25ٌّتبر ثبؽ هذرى ٍ  سذ هخشًي   677درغذ. كبس اٍل عزح ثب احذاث  45پيطزكت كيشيٌي 

 ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ.  1395هيليَى هتزهٌؼجي در تيز 

7 
اكتتبح ّتل پٌج ستبرُ اللِ 

 ثيستَى
 خذهبتي

ايي ّتل در هحل ًبرٍاًسيزاي ضيبُ ػجبسيي     ،احيبي ثٌبّبي تبريخي در راستبي سبهبًذّي ٍ

ثِ هجوَػِ ّتيل ّيبي ثييي الولليي الليِ ٍاگيذار گزدييذ.  اييي          1394ثيستَى در ضْزيَر 

 سبل گذضتِ ثب استوجبل سيبد هسبكزاى ّوزاُ ثَدُ است. 2هجوَػِ در هذت 

 خبًن ثْبرُ هذهي 8
هجوَػِ ٍرسضي ٍ 

 كزٌّگي پبسيزيي

ّيشار هتزهزثيغ  ٍ اهٌبًيبت     3ًلز در سغح  47هيليبرد ريبل ٍ اضتـبل  45ِ گذاري ثب سزهبي

 ٍرسضي هٌبست ثِ ثْزُ ثزداري رسيذ.

 خذهبتي ّتل ًَرٍش 9

هتز هزثغ ًِ كيبس   2777هيليبرد ريبل ٍ سيز ثٌبي  175ّتل ًَرٍش ثب سزهبيِ گذاري ثبلؾ ثز

اتيبم   16سَئيت ٍ  12ديذ. ضبهل در هحذٍدُ هزًشي ضْز اكتتبح گز 1393اٍل آى در سبل 

 ًلز اضتـبل.  27ًلز ثب  127ٍ اهٌبى پذيزش 
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 آهاس ػولىشد تؼْيالت اؿتغال، اصدٍاج ٍ ضشٍسي كٌذٍق واسآفشيٌي اهيذ 
ف

ردي
 

 سال

 اشتغال زايي
ازدواج عادی و 

 دانشجويي
 وام ضروری

 جمع تسهیالت 

 پرداخت شده 

 تجساز

 هجلخ

 )هیلیبضز ضیبف(

 تجساز

 خهجل

 )هیلیبضز ضیبف(

 تجساز

 هجلخ

 )هیلیبضز ضیبف(

 تجساز

 هجلخ

 )هیلیبضز ضیبف(

1 1393 1142 7/213 14 5/0 854 9/53 2010 1/268 

2 1394 2163 9/396 2804 96 464 6/43 5431 6/536 

3 1395 1494 4/324 672 1/68 2943 192 5109 7/584 

 4/1753 18389 3/402 7075 9/207 4812 8/1142 6502 جوغ ول

 

 تؼْيالت پشداخت ؿذُ تَػط وويتِ اهذاد اهام خويٌي )سُ( تِ هذدجَياى تحت پَؿؾ

ف
ردی

 

 سال
 مجموع منابع داخلي كميته امداد امام )ره( بودجه هاي سنواتي

 مبلغ تعداد

 )ميليارد ریال (

 مبلغ تعداد

 )ميليارد ریال (

 مبلغ تعداد

 280 4191 98 1826 182 2365 1392 1 )ميليارد ریال (

2 1393 2207 267 1104 81 3311 348 

3 1394 3457 470 1090 100 4547 570 

4 *1395 4367 639 1090 114 5457 753 

 1951 17506 393 5110 1558 12396 جوغ ول

 .نيز مي باشدشامل سفر ریاست جمهوري  1335قانون بودجه سال  26عالوه بر تبصره  *
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 تؼْيالت پشداخت ؿذُ تِ هذدجَياى تحت پَؿؾ اداسُ تْضيؼتي

 محل تسهیالت سال رديف

 تسهیالت پرداخت شده

 ارد ريال()میلی مبلغ تعداد

 8/39 516 1392قانون بودجه سال  104بند  1392 1

 7/95 978 1393قانون بودجه سال  17بند د تبصره  1393 2

 8/175 1520 1394قانون بودجه سال 16بند ج تبصره 1394 3

 1/87 587 1395قانون بودجه سال  26تبصره 1395 4

 6/402 3601 جوغ ول

 

 

 واػي اػتاى ٍضؼيت تيوِ ؿذگاى تأهيي اجت

 سال رديف

 شـــــــــرح

 )نفر(تعداد افراد بیمه شده  تعداد مقرری بگیران بیمه بیكاری

 ٞضاس 221 2293 1392ؿْشيَس  1

 750ٞضاس ٚ  237 2497 1393 2

 822ٞضاس ٚ  246 3310 1394 3

 966ٞضاس ٚ  245 3594 1395 4
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 سكذ ٍضؼيت اؿتغال ايجاد ؿذُ تش اػاع ػاهاًِ 

 تعذاد )نفر( سال رديف

1 1393 25811 

2 1394 32967 

3 1395 23505 

 82283 جوغ ول

 

 

 

 

 

 

 سيال ٍاحذ: هيلياسد                                                            ٍضؼيت ػيؼتن تاًىي                   

 1395 1394 1393 1392 ؿشح سديف

 94661 78075 63739 51018 ٔب٘ذٜ سپشدٜ ٞبي ثب٘ىيجٕغ وُ  1

 99415 91446 84611 76217 جٕغ وُ ٔب٘ذٜ تسٟيالت پشداختي 2

3 

جٕغ وُ ٔب٘ذٜ تسٟيالت 

 پشداختي )سشٔبيٝ ثبثت(

 77884 70984 63803 57593 ٔجّغ

 3/78 6/77 4/75 6/75 دسصذ

4 

جٕغ وُ ٔب٘ذٜ تسٟيالت 

 پشداختي )سشٔبيٝ دس ٌشدش(

 21534 20462 20812 18624 ّغٔج

 7/21 4/22 6/24 4/24 دسصذ



ٍ تَؾجِ هٌبثت ّوبٌّـي اهَض اطتهبزي هجبًٍت -اؾتبًساضي ػطهبًكبُ  25  

 

 

 

 

 

 

 حوسه

 و فناوري  ژپوهش
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 ػولىشد پظٍّـي ٍ فٌاٍسي داًـگاُ ّا ٍ هشاوض تحميماتي اػتاى وشهاًـاُ

 

 

 

 

 

 

ف
دي
س

 

 

 ؿاخق

 

13
92

 13
93

 13
94

 

13
95

 

1 

 ٔيضاٖ اػتجبسات

 پژٚٞطي

 ٔيّيٖٛ سيبَ() 

 78251 107911 174400 175334 

2 
 تؼذاد  اػضب 

 ٞيبت ػّٕي
 1091 1153 1244 1275 

3 

  تؼذاد ٔمبالت

،  ISI، ISC)ثٝ تفىيه 

Scopus  ػّٕي ٚ

 پژٚٞطي(

ISI 711 783 822 1048 

ISC 695 657 670 348 

Scopus 789 861 913 1022 

ػّٕي 

 پژٚٞطي
375 342 459 335 

4 

تؼذاد ٔجالت ٔٙتطش 

ضذٜ )ثٝ تفىيه ػّٕي 

    ISC پژٚٞطي،

 (ٚ ػّٕي تخصصي

ػّٕي 

پژٚٞطي ٚ 

ISC 

6 5 7 8 

ػّٕي 

 تخصصي
2 4 1 1 

5 
 تؼذاد اختشاػبت 

 ٚ اوتطبفبت
 35 36 40 26 

6 
ٞبي  تؼذاد عشح

 پژٚٞطي
 848 932 1031 1111 

7 
ٞبي  تؼذاد فشصت

 ٔغبِؼبتي
 5 5 4 6 
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 حوسه

 پارك علم و فناوري 
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 رد پارك علم وفناوري كرمانشاه اس ابتدا ات کنونگزیده اي اس ربانهم اهي انجام شده 

 فٌاٍساًِ ٍواسّاي وؼة تَػؼِ

)وُ ٚاحذٞب اص اثتذاي تأسيس پبسن   95عشح دس پبسن ٚ ٔشاوض سضذ استبٖ وشٔب٘طبٜ  دسسبَ  350حٕبيت اصپزيشش ٚ  .1

 ٚاحذ ٔي ثبضذ(. 470تبوٖٙٛ

 ٔٛسد470اص اثتذا تب وٖٙٛ حٕبيت اصٚاحذ ٞبي فٙبٚس  .2

 ٔٛسد 54وتٟبي دا٘ص ثٙيبٖ تؼذاد ضش .3

)ػذاِت وبٖ٘ٛ ضىٛفبيي ٚ خالليت 2ٔشوض سضذ ػٕٛٔي ٚ تخصصي دس ٔشوض استبٖ ٚ  3ٔشوض سضذ ضٟشستب٘ي ٚ  5ايجبد  .4

 دا٘ص ثٙيبٖ(.

 ٛاحذٞبي فٙبٚس ٚ دا٘ص ثٙيبٖ.جزة ٚ پزيشض .5

 ٔشوض سضذ ػٕٛٔي .6

 ٔشوض سضذ وطبٚسصي .7

 تَػؼِ صيشػاخت فٌاٍسي

 شستبٖ ٞبي صحٙٝ ٚ داالٞٛ ٚ دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔي وشٔب٘طبٜ(وبٖ٘ٛ ضىٛفبيي )ضٟايجبد سٝ  -1

 ٔشوض ضتبثذٞٙذٜ تيهساٜ ا٘ذاصي  -2

  فبٚا ٘ٛپبي وبسٞبي ٚ وست ٌشي تسٟيُ ٚ سبصي تٛإ٘ٙذ ساٜ ا٘ذاصي ٔشوض  -3

 پژٚٞص ٚ فٙبٚسي ساٜ ا٘ذاصي صٙذٚق -4

 دفتش اسصيبثي ٚ ٘ظبست  ضشوتٟبي دا٘ص ثٙيبٖ ٚ فٙبٚس   ساٜ ا٘ذاصي  -5

 سِٛٝ وبسٌبٞي(صي ٔشوض ٘ٛآٚسي )ساٜ ا٘ذا -6

 تَػؼِ حوايت هالي هؼتمين  اص ٍاحذّاي  فٌاٍس ٍ ؿشوت ّاي داًؾ تٌياى

 ٔيّيٖٛ سيبَ  18094اص ٔحُ صٙذٚق ضىٛفبيي ٚ ٘ٛآٚسي .1

 ٔيّيٖٛ سيبَ 21212اص ٔحُ اػتجبسات پبسن ػّٓ ٚ فٙبٚسي .2

 ٔيّيٖٛ سيبَ 6300تفبٞٓ ٘بٔٝ–ٔؼبٚ٘ت ػّٕي ٚ فٙبٚسي سيبست جٕٟٛسي  .3

 ٔيّيٖٛ سيبَ 6000اػتجبسي استب٘ي –وٕه ٞبي فٙي .4

 17990ٔٙبثغ ٔستميٓ صٙذٚق پژٚٞص ٚ فٙبٚسي  ٔيّيٖٛ سيبَ  .5

 ػاصي تجاسي خذهات

 320ٔجٕٛع اختشاع ثشسسي ضذٜ اص اثتذا تبوٖٙٛ    .1

 135ٔجٕٛع اختشاع تبييذ ضذٜ اص اثتذا تبوٖٙٛ    .2

  12ٔجٕٛع ثجت ثش٘ذ اص اثتذا تب وٖٙٛ  .3

 عشح 25استب٘ذاسد وبسخب٘ٝ اي   تذٚيٗ ٚ ثشسسسي   .4
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  idea.kti.ir ساٜ ا٘ذاصي سبٔب٘ٝ ايذٜ يبة .5

 ثشٌضاسي تٛس ٞبي فٙبٚسي .6

 حضٛس دس وّيٝ ٕ٘بيطٍبٜ ٞبي تخصصي ٚ ػٕٛٔي دس استبٖ ٚ خبسج اص استبٖ .7

 ثشٌضاسي وبسٌبٟٞبي آٔٛصضي تخصصي ٚ ػٕٛٔي ثٝ صٛست سبِيب٘ٝ .8

 حضٛس ٔٛفك دس جطٙٛاسٜ ضيخ ثٟبيي اصفٟبٖ .9

 جطٙٛاسٜ ثيٗ إِّّي ٔختشػبٖ، ٔجتىشاٖ ٚ ٘ٛآٚسأٖٛفك دس حضٛس  .10

 اضتغبَ صايي ثيص اص دٚٞضاس٘فشثٝ صٛست ٔستميٓ ٚ غيش ٔستميٓ .11

 ٔطبٚسٜ عشاحي ٚ تجّيغبت خذٔبت .12

 استفبدٜ اص فضبٞبي آصٔبيطٍبٞي ديٍش اسٌبٟ٘بي   .13

 جّسبت ٔطبٚسٜ تخصصي ثٝ صبحجبٖ ايذٜ .14

 ذٜثشٌضاسي وبسٌشٜٚ ٞبي تخصصي ثٝ صبحجبٖ اي .15

 ٔطبٚسٜ تخصصي ثبصاسيبثي  .16

 ، حسبثذاسي، تبٔيٗ اجتٕبػي  ٚ ...(ٔطبٚسٜ ٞبي ػٕٛٔي )حمٛلي .17

 ٘ظبست تخصصي ٚ ساٞجشي ٚاحذ ٞبي فٙبٚس .18

 ساٞجشي تجذيُ دا٘ص فٙي ثٝ ٔحصَٛ .19

 3ٔيّيبسد تٛٔبٖ   300فشٚش ثيص اص  .20

 تشًاهِ تَػؼِ فشٌّگ فٌاٍسي داًؾ تٌياى

 ٘بٔٝ پبيبٖ ٚ وبسآٔٛصي ايجبد فشصتٟبي .1

 دا٘طجٛيبٖ ثشاي استخذأي ٞبي ايجبد فشصت .2

 ٚفٙبٚسي ػّٓ اصپبسن ثبصديذ ٞبي ايجبد ٕٞبٍٞٙي .3

 ٔحصٛالت  فٙبٚسجٟت سبخت ضشوتٟبي ثيٗ سبص٘ذٜ تؼبُٔ .4

 فٙبٚسي تجبدَ ٞبي ٘طست .5

 فٙبٚس ٚاحذٞبي فصّي جّسبت ثشٌضاسي .6

 استمشاس ضشوتٟبي ثب تٛجٝ ثٝ ٘يبص آٟ٘ب .7

 بٚسفٙ ٚاحذٞبي ثشضٛس ٚ وبتبِٛي عشاحي .8

 پبسن   سبيت ٚة ايجبد يه صفحٝ اختصبصي دس .9

 آٔٛصضي ػٕٛٔي  ٞبي دٚسٜ ثشٌضاسي دس .10

 خشيذ ٔحصٛالت ٔٛسد ٘يبص سبصٔبٖ  اص ضشوتٟبي تحت حٕبيت  .11

 ثب سسب٘ٝ ٞبي ٔختّف فٙبٚس ٚاحذٞبي ٕٞبٍٞٙي جٟت ٔصبحجٝ .12

 فٙبٚس ٚاحذٞبي اػتجبسي خذٔبت افضاس ٘شْ ايجبد .13

 ب ٚ وبسٌبٟٞب پبسن ٚ ثخص ٞبي دِٚتي يب خصٛصي ديٍشايجبد ٚ استفبدٜ اصآصٔبيطٍبٜ ٞ .14
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 پبسن سبيت دس دسج ٚ تخصصي وبسٌشٚٞبي ٚ فٙبٚسي ضٛساي اص خجش تٟيٝ .15

 ثب دا٘طٕٙذاٖ ايشا٘ي غيشٔميٓ ٕٞىبسي .16

 ٕ٘بيطٍبٟٞبي ثيٗ إِّّي .17

 ثبصاس فٗ .18

 تبٖايجبد تفبٕٞٙبٔٝ ٞبي ٕٞىبسي ثب دا٘طٍبٟٞبي اس  .19

 ثشٌضاسي ايذٜ وٕپ ٞبي ٔختّف ثب سٚيىشد جزة ايذٜ دس دا٘طٍبٟٞب .20

 ثشٌضاسي تٛسٞبي ٘يٓ سٚصٜ ثبصديذ اص پبسن ػّٓ ٚفٙبٚسي ٚيژٜ دا٘طجٛيبٖ .21

 ثبصديذ ٞبي ٔذٖٚ ٚيژٜ دا٘ص آٔٛصاٖ اص پبسن ػّٓ ٚفٙبٚسي .22

 ايجبد ثخص خصٛصي جٟت ٘ظبست دٚسٜ اي ٚاحذٞبي فٙبٚس .23

 ّٓ ٚفٙبٚسي ثبصديذ ٚصيش وطٛس اص پبسن ػ .24

 ثبصديذ ٚصيش اعالػبت ٚ استجبعبت اص پبسن ػّٓ ٚفٙبٚسي  .25

 ثبصديذ دوتش دٚايي، ٔؼبٖٚ ٔحتشْ فٙبٚسي ٚ ٘ٛآٚسي ٚصاست استجبعبت ٚ فٙبٚسي اعالػبت .26

 دا٘طجٛيي -ثبصديذ دثيشاٖ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي .27

 جٕٟٛس ٔحتشْ سيبست سفش ٔصٛثبت دس پبسن سبختٕبٖ تىٕيُ ٔٛافمت اخز .28

 96وٛدوبٖ دس سبَ  ّٕيػ ايجبد پبسن .29

 ٔغبِؼٝ، ساٜ ا٘ذاصي ٚ تجٟيض ٔشوض سضذ وست ٚ وبس   .30

 اص سٚستبي صسدٚيي (يٛ٘يذٚ) ٔتحذ ُّٔ صٙؼتي تٛسؼٝ سبصٔبٖ ٕ٘بيٙذٌبٖ ثبصديذ .31

 ثبصديذ ٞئيت ٞٛاٚٚي اص پبسن ػّٓ ٚ فٙبٚسي وشٔب٘طبٜ .32

 ثبصديذ دوتش سّغب٘ي سييس ٔحتشْ صٙذٚق ٘ٛآٚسي ٚ ضىٛفبيي وطٛس .33

 بيٙذٌبٖ ٚصاست خبسجٝثبصديذ ٕ٘ .34

 ثبصديذ ٔؼبٖٚ ٘ٛآٚسي ٚ فٙبٚسي ٚصاست استجبعبت .35
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 حوسه

كز رشدا مر   
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داًـگاُ ػلَم پضؿىي هشوض سؿذ فٌاٍسي ػالهت  

 تشخي اص الذاهات ؿاخق

 ٟٕٞشاٜ ثب ٘صت  ٔشوض سضذ فضبي دس جٟت استمشاس ٞب سبختٕبٖ ٔشوض ٚ فشاٞٓ سبختٗ دفبتش وبس ضشوت سبصي ٚ آٔبدٜ ضيتج

 .يضات استجبعي تجٟ

 يسيٚ اٍّ٘ يسالٔت ثٝ دٚ صثبٖ فبسس يپٛستبَ ٔشوض سضذ فٙبٚس يٚ ساٜ ا٘ذاص يعشاح. 

 .ثشٌضاسي ٔسبثمٝ ايذٜ ثشتش 

  اداسٜ وُ استب٘ذاسد  -پبسن ػّٓ ٚ فٙبٚسي وشٔب٘طبٜ -بيت اص پژٚٞطٍشاٖ ٚ فٙبٚساٖ وطٛسصٙذٚق حٕثب ػمذ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٕٞىبسي- 

  اداسٜ ثجت ٚ اسٙبد -يصٙؼت يضشوت ضٟشوٟب -يا ٚ حشفٝ يٖ آٔٛصش فٙسبصٔب -بَ خٖٛسبصٔبٖ ا٘تم

 ثشٌضاسي ٕ٘بيطٍبٜ دستبٚسدٞبي ٔشاوض سضذ ٔٙغمٝ غشة وطٛس ثب حضٛس پشٚفسٛسMehmet Ozturk  سييس تىٙٛ پبسن اصٔيش

 .تشويٝ

 دا٘طٍبٜ دس ٞفتٝ پژٚٞص ٚ فٙبٚسي وست ستجٝ ثشتش دس ٕ٘بيطٍبٜ دست آٚسدٞبي. 

 دس سٙٙذج دس چٟبسٔيٗ جطٙٛاسٜ ٘ٛآٚسي ٚ ضىٛفبيي صاٌشس ثب ثشپبيي ٕ٘بيطٍبٜ سضذ ٔشوض فؼبَ حضٛس. 

 ثب حضٛس صٙؼتٍشاٖ ٔغشح استبٖ يثٟذاضت يطيآسا ،ييداسٚ ،يئحصٛالت غزا يتخصص تٝيوٕ يثشٌضاس. 

 صاٌشس ٝيلشظ ٔخٕش آثجٛ ثٝ ضشوت ٘بٖ ٔب يدا٘ص فٙ بصأتي فشٚش. 

 تٛإ٘ٙذي ٞبي ٔشوض سضذ دس تٕبٔي دا٘طىذٜ ٞبي  دا٘طٍبٜ  ثشٌضاسي ٕ٘بيطٍبٜ دٚسٜ اي آضٙبيي ثب 

  صٙؼت، دا٘طٍبٜ، فٙبٚسي( سبٔب٘ٝ صذف سالٔتعشاحي(. 

 )ساٜ ا٘ذاصي ٞستٝ دا٘طجٛيي فٙبٚسي )ٞذف. 

 سالٔت ٙٛتهيا يٚ فٙبٚس يٙيوبس آفش ئّ ذاديسٚ ٗي٘خست ثشٌضاسي.  

 سضذ دس ٔشوض ضيسٙتض ٚ اتبق تٕ يٕيض تسبي احذاث. 

 بٖيدا٘طجٛ ٗيدس ث ٙب٘ٝيوبسآفش تيرٞٙ يٚ فشًٞٙ سبص ضٜياٍ٘ جبديسالٔت جٟت ا يوبفٝ فٙبٚس يصساٜ ا٘ذا. 

 ٔٙغمٝ غشة وطٛس يا٘تخبة ٔشوض سضذ ثٝ ػٙٛاٖ لغت فٙبٚس. 

 دا٘ص  ئحصٛالت ضشوت ٞب يسبص يتجبس ٙذآيفش ُيجٟت تسٟ يجٕٟٛس بستيس ػّٕي ٔؼبٚ٘ت ثبصاس فٗ وبسٌضاس ثب لشاسداد ػمذ

 .سديجٟطت ٔبٜدس ا بٖيثٙ

  ٔٛسد اختشاع ثيٗ إِّّي تٛسظ فٙبٚساٖ ٔشوض سضذ فٙبٚسي سالٔت دس آٔشيىب ٚ اسٚپب 3ثجت. 

  ٖٔطبسوت دس ثشٌضاسي دٚٔيٗ سٚيذاد ّٔي وبسآفشيٙي ايٙٛته سالٔت دس تٟشاٖ ثب ٕٞىبسي دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟضيستي ٚ تٛا٘جخطي تٟشا

 .ٚ ٔشوض سضذ اثٗ سيٙب

 دس وٍٙشٜ ثيٗ إِّّي فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ پضضىي دس تٟشاٖ  طٍبٜحضٛس فؼبَ ثب ثشپبيي ٕ٘بي 

 ٜوطٛس دس  سٙتي عت ٚ عجيؼي ٞبي فشآٚسدٜ داسٚيي، ٌيبٞبٖ ّٔي ٕ٘بيطٍبٜ ٚ جطٙٛاسٜ سٛٔيٗ دس حضٛس فؼبَ ثب ثشپبيي ٕ٘بيطٍب

 .تٟشاٖ
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  ٍبٜ.ٔشوض سضذ دا٘ط ٕٞبيص ٔذيشاٖ ٔشاوض سضذ ٔٙغمٝ غشة ٚ جٙٛة غشة وطٛس دس٘خستيٗ ثشٌضاسي 

 يٝ ضذٜ دس ٔشوض ثشپبيي ٕ٘بيطٍبٜ جٙت ٔسجذ جبٔغ وشٔب٘طبٜ جٟت آضٙبيي ػْٕٛ ضٟشٚ٘ذاٖ ثب فؼبِيتٟب، دستبٚسدٞب ٚ خذٔبت اسا

 .سضذ فٙبٚسي سالٔت

  ّٕٝثشٌضاسي تٛسٞبي فٙبٚسي جٟت اػضبي ٞيبت ػّٕي ٚ دا٘طجٛيبٖ جٟت ثبصديذ اص صٙبيغ ٔٛفك داخُ ٚ خبسج استبٖ اص ج

 .ص، ثبختش ثيٛضيٕي ٚ  پبسن فٙبٚسي پشديس تٟشاٖوبسخب٘ٝ ٘بٖ د٘ي

 تذٚيٗ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي استجبط ثب صٙؼت، حمٛق ٔبِىيت فىشي ٚ ثيٗ إِّّي ثجت اختشاػبت. 

  ّٖٔي ٔشثٛط ثٝ استبٖ وشٔب٘طبٜعشح والٖ  4عشح ٚاحذٞبي فٙبٚس ٔشوض سضذ فٙبٚسي سالٔت اص  2ثشٌضيذٜ ضذ. 

 دا٘طجٛيبٖ ثشاي ٚسٚد ٞذفٕٙذ ثٝ ثبصاسوست ٚوبس ثشٌضاسي ٘خستيٗ دٚسٜ  ٚٔٛصش اسبتيذ ساٜ ا٘ذاصي ٔذسسٝ وست ٚوبس ثب ٞذف آ

 .ٚ وبس حضٛسي ٚ غيش ٔتٕشوض ٔذسسٝ وست ٚ وبس ثب ػٙٛاٖ آضٙبيي ثب ٔذَ وست

 

 تؼذاد ضزًت ّبي كٌبٍري ػضَ هزًش رضذ داًطگبُ ػلَم پشضٌي

 1395 1394 1393 ػال

 30 23 16 تؼذاد

 

 ًص ثٌيبى ػضَ هزًش رضذ داًطگبُ ػلَم پشضٌيّبي دا تؼذاد ضزًت

 1395 1394 1393 ػال

 10 6 4 تؼذاد

 

 ّبي داراي حذاهل يي ػضَ ّيئت ػلوي تؼذاد ضزًت

 1395 1394 1393 ػال

 19 13 9 تؼذاد

 

 تؼذاد اضتـبل ايجبد ضذُ تَسظ ضزًتْبي ػضَ ثز هجٌبي ثيوِ پزداخت ضذُ

 1395 1394 1393 ػال

 31 15 4 تؼذاد

 

 سْن داًطگبُ اس هزاردادّبي ارتجبط ثب غٌؼت)هيليَى ريبل(

 1395 1394 1393 ػال

 42 44 15 هثلغ
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 تؼذاد اختزاػبت

 1395 1394 1393 ػال

 12 23 24 تؼذاد

 

 حوبيت هبلي خزد ٍ ًالى هزًش رضذ اس ضزًت ّب)هيليبرد ريبل(

 1395 1394 1393 ػال

 6.27 9.71 1.76 هثلغ

 

 ار ضذًُبرگبُ ّبي ثزگش

 1395 1394 1393 ػال

 10 9 13 تؼذاد
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 مركس رشد دانشگاه رازي

1392ػال  ًام ؿاخق 1393ػال  1394ػال  1395ػال   

ٞب ٚ ٔشاوض سضذ)سسٕي( تؼذاد وبسوٙبٖ ستبدي پبسن  2 2 2 2 

 0 0 0 0 تؼذاد وبسوٙبٖ ستبدي پبسوٟب ٚ ٔشاوض سضذ)پيٕب٘ي(

ٔشاوض سضذ)لشاسدادي( تؼذاد وبسوٙبٖ ستبدي پبسوٟب ٚ  1 1 1 1 

 0 0 500 300 ثٛدجٝ اختصبظ يبفتٝ ػٕشا٘ي )ٔيّيٖٛ سيبَ(

وبسٌبٜ ٚ آصٔبيطٍبٜ( -فضبي وبِجذي)سبختٕبٖ  1505 1505 1505 1505 

 400 400 300 300 ٔيضاٖ اساضي ٚاٌزاس ضذٜ ثٝ ضشوتٟب

سيبَ(ٔيّيٖٛ حٕبيت ٔبِي پبسوٟب اص ٚاحذٞبي فٙبٚس ٔستمش)  0 0 1000 335 

 2350 3737.74 0 0 ٔيضاٖ فشٚش ضشوتٟب )ٔيّيٖٛ سيبَ(

 1366 2960 0 0 حجٓ لشاسدادٞب پژٚٞطي ٚ پيٕب٘ىبسي)ٔيّيٖٛ سيبَ(

 0 0 0 0 حجٓ صبدسات خذٔبت ٔحصٛالت فٙبٚس)دالس(

 ٔيضاٖ ٌشدش ٔبِي)ظشفيت التصبدي ايجبد ضذٜ ٚاحذٞب(

 )ٔيّيٖٛ سيبَ(
0 0 3737 2350 

ضشوتٟبي فٙبٚسي تؼذاد ٞستٝ ٞب ٚ  

٘بٔٛفك( -ٔٛفك -خشٚجي–)ٚسٚدي   
14 14 13 13 

 10 12 15 15 اضتغبَ ايجبد ضذٜ تٕبْ ٚلت

 20 23 32 30 اضتغبَ ايجبد ضذٜ پبسٜ ٚلت

 3 3 5 5 تؼذاد دا٘ص فٙي )ايذٜ( صٙؼت سبص

 2 2 3 2 تؼذاد دا٘ص فٙي تجبسي ضذٜ

 تؼذاد ضشوتٟبي دا٘ص ثٙيبٖ ٔستمش دس پبسن 

تِٛيذي ٚ صٙؼتي( -)٘ٛپب  
0 0 2 2 

 0 0 3 10 تؼذاد پتٙت ٞبي ّٔي

 0 0 0 0 تؼذاد پتٙت ٞبي ثيٗ إِّّي

 R & D 0 0 0 0 تؼذاد ضشوت ٞبي داساي ٚاحذ
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 حوسه

 ارتباطات و فناوري اطالعات
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اػتاى  دس هيلياسد سيال 7500  تيؾ اص ٍسي اطالػاتدسحَصُ استثاطات ٍ فٌا پشٍطُ  4000تا اجشاي  حذٍد تبوٖٙٛ   دِٚت تذثيش ٚ أيذاص اثتذاي 

 وشهاًـاُ ػشهايِ گزاسي ؿذُ اػت.
دس اػتاى وشهاًـاُ هْوتشيي ؿاخق ّاي ػولىشدي ٍصاست استثاطات ٍ فٌاٍسي اطالػات  
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 حوسه

گان  بنياد نخب
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 آهاس افشاد تحت پَؿؾ تٌياد ًخثگاى اػتاى

 تؼذاد افشاد ػٌَاى افتخاس

 77 ؿبى آظهَى ؾطاؾطيثطؿعیس

 22 ثطؿعیسؿبى خكٌَاضُ ّب)قید ثْبیي، سبضاثي، ضاظي، ذَاضظهي، ذَاضظهي خَاى(

 35 ثطؿعیسؿبى اكوپیبزّبي زاًف آهَظي

 24 زاًف آهَذتـبى ثطتط

 45 تؿْیالت ًببم ٍایشِ

 8 ثطؿعیسؿبى اكوپیبزّبي زاًكدَیي

 48 ى ثطؿعیسُ آظهَى خبهت پعقؼياؾبتیس ثطخؿتِ، زاًكدَیبى ًوًَِ ػكَضي ٍ زاًكدَیب

 23 ثطؿعیسؿبى هؿبثظبت ططآًي، هؿبثظبت ثلوي هْبضت 

 33 ثطؿعیسؿبى زضیبست خبیعُ ّبي تحهیلي

 100 اذتطاة......... 110هرتطثبى زاضاي تبییس ثٌیبز هلي ًرجـبى)اظ تجساز 

 415 جوغ ول

 

 

  تؼْيالت تٌياد ًخثگاى اػتاى وشهاًـاُ تِ داًؾ آهَختگاى

 فشاٍاًي ػال

 19 خصة زض زؾتـبُ ّبي اخطایي

 45 تؿْیالت ًببم ٍایشِ

 14 ٍام هؿؼي

 8 تؿْیالت پؿب زػتطي

 12 ػوغ ّعیٌِ ؾشط ظیبضتي ٍ ؾیبحتي

 10 ّسیِ اظزٍاج

 17 ثوطُ هشطزُ

 7 ثَضؼ ترههي زػتطي

 25 تؿْیالت خصة زض ًْبزّبي سٌبٍضاًِ

 14 خصة زض هَؾؿبت ثلوي
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  لي ؿْابتشًاهِ ه

 تؼذادول ػَاهل اجشايي تؼذاد آهَصگاس تؼذاد داًؾ آهَص ػال

94-93  6321 316 681 

95;94  16131 720 1330 

96-95  36164 1170 3980 

 

 تشًاهِ ّاي فشٌّگي ٍيظُ اػتؼذادّاي تشتش ٍ ًخثگاى

 95 94 93 92 ػال

 11 5 4 3 ثبظزیس اظ هطاػع ثلوي، تحظیظبتي، نٌجتي ٍ سطٌّـي

عاضي اضزٍّبي خْبزيثطؿ  - - 1 2 

 2 1 3 2 ثطؿعاضي اضزٍّبي ضاّیبى ًَض

 5 6 4 5 تؼطین ٍ اكـَؾبظي اظ ًرجـبى ٍ اؾتجسازّبي ثطتط

 10 8 5 4 ثطؿعاضي ػبضؿبُ ّبي آهَظقي

 11 7 6 8 ًكؿت ّبي ّن اًسیكي ثب هؿئَالى

 

  تؼذاد تشتش وشهاًـاّي دس وـَسداًـجَياى اػي، پظٍّـي، فٌاٍسي ٍ فشٌّگ تِ هيضاى اػتثاسات آهَصؿ

 هيضاى اػتثاسات پظٍّـي )هيليَى تَهاى( ػال

92 000/500/85  

93 000/666/543  

94 000/333/910  

95تب اضزیجْكت   000/900/458  

 


